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Vararlan es sülyos csapäs er te a ma

gyar szakmai vilägot: Novitzky N. 

Läszlö februär 22-en este, 67 eves ko

räban hirtelen elhünyt. Elhünyt akkor, 

amikor elözöen serenyen dolgozott a 

szakkultürälis eiet föllenditesen.

Novitzky kollega szakmaszeretete- 

böl, tanulnivägyäsäböl sok ifjü nyom

dasz vehetne peldät, mig az az igye- 

kezete, hogy tudasat mäsokkal is meg- 

ossza, sok tapasztalt kollegat serkent- 

hetne utanzasra.

Ket esztendeje csak, hogy a Se

gelyzö Egyesületben eltöltött 35 eves 

hüseges szolgalata alkalmäbol Novitz- 

kyt orszägszerte melegen ünnepeltek 

es szeretettel üdvözöltek. Ebböl az ün-

neplesböl, mint szakfolyoirat, annak 

idejen mi is kivettük a magunk re- 

szet, es szomorü szivvel követelünk 

reszt most a lesujto gyaszböl es fäjda- 

lomböl is. Mert Novitzky sokoldalü 

egyesületi es szakszervezeti tevekeny- 

sege mellett elsörangü szakirö is volt. 

Eltekintve önallö munkaitöl, szamta- 

lan jö szakcikket irt a szakma majd 

minden agazataröl a regi evköny- 

vekbe, a szakfolyöiratokba es az ö szer- 

keszteseben megjelent Nyomdasz-fiv- 

könyv es Utikalauzba.

Csak aki munkälkodäsat minden 

vonatkozasban ismeri, tudja fölbe- 

csülni azt a szellemi erteket, amelyet 

az elhünyt bökezüen osztott szet a ta-

nulö, önmüvelödö nyomdasznemzede- 

kek között. Igenis: több generaciö 

mestere volt, mert fiatalon kezdte a 

tannäst —  termeszetesen meg fiata- 

labb korban a tanuläst —  es jöformän 

utolso perceig a szakkultüränak eit.

Haläla hiret az egesz nyomdäsz- 

internacionäle mely reszvettel fogadta.

Szep, a nyomdäszközössegre terme- 

keny es hasznos eiet ert väratlanul ve- 

get Novitzky haläläval, de a nyom- 

däsztörtenelembe örök idökre irta bele 

nevet nemcsak hatalmas munkäjäval, 

az „Egyesült erövel'' cimü könyvevel, 

hanem szakadatlan, aprö, a szakmai 

toväbbkepzes teren kifejtett munkäl- 

kodäsäval is.

Temetese februär 24-en, vasärnap 

delutän volt a nyomdai munkäsok im- 

pozäns reszvetelevel a Kerepesi-te- 

metö halottashäzäbol. Koporsöjät a 

koszorük tömege vette körül.
A Budapesti Könyvnyomdäszok 

Dalkörenek gyäszeneke utän Rothen

stein Mör orszäggyülesi kepviselö, a 

Segelyzö Egyesület elnöke, a nyomdai 

munkäsok neveben bücsüzott el a ha- 

lott kollegätöl, meghatödott szavak- 

ban meltatva az elhünyt erdemeit, 

amelyek böven voltak. Különösen azt 

az erdemet hangsülyozta, hogy No

vitzky jelszava ez volt: tanulni es ta

nitani!

A melyhatäsü beszed utän üjböl föl- 

zendült a dalärda eneke, azutän töb

ben vällukra emeltek a koporsöt es 

ügy vittek a sirig. Itt Peyer Käroly 

orszäggyülesi kepviselö a Szakszerve

zeti Tanäcs neveben mondott bücsü- 

beszedet.

Pajor Rudolf kollega a szociäldemo

krata pärt kepviseleteben bücsüztatta 

el a halottat. Meghatö beszedenek be- 

fejezese utän megindult a fagyos rö- 

gök tompa zuhanäsa a koporsö fede- 

lere, a gyäszolök sokasäga pedig ne

hez szivvel indult kifele a szomorü 

sirkertböl. h .

I



N C Y A B  R I

Bortnyik Sändor: Plakät (1927) Bortnyik Sändor: Plakät (1926)

Bortnyik Sdndor piktürdja es grafikdja
Rendezzünk fantäziänk termeiben 

retrospektiv kiälütäst Bortnyik Sän
dor kepeiböl es plakätjaiböl. Az egyik 
falon regi munkak: 1917— 18. Ma 
mar mintha naivul hatnänak, de ket- 
segtelen, hogy bator es forradalmi kez- 
des szep emlekei: a Cezanne-i örök- 
seg likvidäläsa, elszakadas a realis 
kepfelfogästöl, meresz formabontäs, 
amelyben mär erzik, hogy üj epites 
elött akarja szetrobbantani a romokat. 
Az üj szintezis elsö kiserlete meg kez- 
detleges es eröszakolt: az egyes forma - 
elemek szinfoltban es kontürban ele- 
sen elkülönülnek, a kep ez elkülöni- 
tett reszek mozaikszerü összerakäsähöl 
bontakozik ki. A mozaikelemek közt 
nincs szerves kapcsolat. Szmfoltegyen- 
süly es a kontürvonalak hälözata ad 
csak vedelmet a szethulläs eilen.

1919— 21: a formaelemek elaprözä- 
sänak helyere nagyvonalü formaössze- 
foglaläs lep. A kep kevesebb, nagyobb 
sikelemböl epül, az elemek szeleseb- 
bek, nyugodtabbak es most mär egy- 
mässal erösebb, bensöbb összefüggest 
keresnek. Valörkülönbsegeknek, tönus- 
ätmeneteknek kepszerü jelentösege 
egyre csökken, a szelesen terülö foltok 
egyre sikszerübbek es egyre homoge- 
nebbek. Ezzel a fejlödessel pärhuza- 
mosan az olaj mindinkäbb ätadja he
lyet a temperänak.

A regi mozaiksnlust reprezentälö 
„Evezösök" es „Koväcsok" utän meg 
születnek az üj stüusfordulatnak jel
legzetes alkotäsai: „Mozdony", „Läm- 
pagyujtogatö” es meg egy sereg for- 
mäban es hatäsban egykent monumen- 
tälis temperakep. Zengenek az utöler-

hetetlenül harmonizält szfnakkordok, 
a formäk tiszta szerkezete pedig dia- 
dalmasan hirdeti, hogy Bortnyik az 
anarchia evei utän megtalälta azt az 
utat, amely felfedi a dolgok üj rend 
jet es a dolgok kepszerü összefügge- 
senek üj törvenyeit!

Ezek az elsö harcos evek, amelyek 
a müveszt radikälisan eloldozzäk a fes
tes konvenciöitöl es tradiciöitol, töb
bet is hoztak, mint az üj vizuälis rend 
megkereseset. A kepekböl egyre inkäbb 
elmarad az irodalmi tartalom, hogy a 
festöi fejlödes vegsö eredmenyekent 
megszülessen az abszolüt kep. Bort
nyik erös radikalizmusa es meg erö
sebb következetessege levonja a fel- 
ismert elv vegsö következeset. Az üj 
kompoziciö, tülnyomöreszt az 1922. ev 
termekei, teljes szakitäst dokumentäl- 
nak nemcsak az irodalmi tematikätöl, 
hanem minden valöszerüsegtöl, min
den tärgyiassägtol is.
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Temätlan es targytalan kepei elvont 
mertanias kompoziciok, sikelemeknek 
sikon tagolt felepitesei: keparchitek- 
türak, fekete-feherben vagy polichrom 
megjelenesben. A festö elindult, hogy 
felkutassa a terformak rendj et es el- 
jutott egy vilagba, amely csak ket ki- 
terjedesben el. Mintha annak a 
kepzelt valosagnak formakölteszetet 
akarna megteremteni, amelynek Bö- 
lyai valamikor geometriajat fundalta 
ki. Ez az abszolüt piktüra, ez a „kep- 
architektüra" azonban eppen erös el- 
vontsäga reven erös kor latozödast je- 
lentett Bortnyik gazdag festöi fanta- 
ziaja szamara. A geometrianak ez a 
szmjateka szamüzte a teret es szam- 
üzte a valosagnak meg emlekkepeit is.

Es hiäba minden teoretikus okos- 
kodas es vegsökig vitt teremtö logika: 
ügy latszik, ter es valösag nelkül nincs 
igazi festöi eiet. Bortnyik festöi fejlö-

desenek logikusan felepitett magasla- 
tariol visszatekint a valösag elhagyott 
vilagaba. Vonzödik vissza egy kisse. 
De nem, hogy raterjen olyan pontra, 
amelyen mar keresztül haladt! A kep- 
architektüra a maga szigorü elvontsä- 
gaban a tökeletes formatisztasag es 
szinegyensüly titkait tudta meg. Az üj 
realitas, amelyet piktüraja 1923-töl 
hödft meg, a keparchitektüraban er- 
lelödött üj rend erzekibb, testesebb 
megjelenese.

A sikok vilaga utan megjelenik is
met a ter, nem a natural is ter, hanem 
a festöi kepzelet önkenyesen teremtett 
tere, a dimenziök hallatlanul tiszta 
tagozasäval. A formäk biztos nyu- 
galma, nagyvonalü hatärozottsaga 
szinte pätosz es ünnepelyesseg. „For- 
bat epitesz es felesege" zsenialis ket- 
tös portre elvont es megis elettel tel
jes architektüralis környezetbe allitva,

nemcsak Bortnyik üj sdlusfordulata- 
nak telj essege, hanem az egesz üj fes- 
teszetnek egyik legkimagaslöbb alko- 
tasa. Az evtizedeken at örvenylö fes
töi anarchia utan üj klasszicizmus ere- 
jevel es derüs nyugalmaval. Az üj 
ember es az üj rend vagyanak fes
töi megtestesülese.

Bortnyik üj kepeiben —  ,,Zöld sza- 
mar", „Önarckep Nofrit hercegnövel” , 
„Üj Ädam,f, „Üj Eva” , „Vilagrend- 
ör", „Huszadik szazad” , „Festö", 
„Geplovag” —  nemcsak a ter es a 
valösag jelenik meg üjra, hanem a 
tematikus tartalom, amely legtöbbször 
a szatira feie vonzödik. A kep „iro- 
dalmisaga'* azonban mindig ala van 
rendelve az abszolüt kepszerüsegnek, 
amely a festmeny egyetlen es vegsö 
lenyege marad.

Közben azonban, eppen a döntö 
eredmenyek eleresenek idejeben, üj
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krizishez erkezett Bortnyik müveszete. 
Az üj krizis nem a stiluskeresesböl 
adödott, hanem a müvesz allasfogla- 
lasaböl a független eletet elö täbla- 
keppel szemben. Az ällasfoglaläs kon- 
klüziöja: nem keil tablakep! De ez 
az elvi es gyakorlati alläspont nem fe
jezi be festöi fejlödeset, hanem csak 
megszakitja egy-ket esztendöre. Az 
egy-ketevi szünetnek megis gyümöl- 
csös eredmenyei mutatkoznak: Bort
nyik a szo teljessegeben realizalja pik- 
tori stüuserzekeit. Megszületik gya
korlati grafikäja: plakatjai, reklamter- 
vei, gyermekjatekai, kepeskönyvei.

Festöi fejlödese külföldön folyt le, 
grafikai munkäival az itthoni alkalma- 
zott piktüra avant-gardistaja lett. Elsö 
plakatjainak megjelenese a pesti uccä- 
kon döntö datuma az üj magyar rek- 
lammüveszetnek. Bortnyik neve foga- 
lomma lett: a magyarprszagi modern 
kepzömüveszet es plakatmüveszet leg- 
haladottabb erteket jelzi. Tartozunk

ennek megallapitasaval, anelkül hogy 
kisebbiteni akarnank ezzel az üj ma
gyar piktüra többi kitünö erteket. A 
kezdemenyezes es müveszi termekenyi- 
tes szerepet nem lehet elvitatni Bort
nyik Sandortöl. Hozza keil ehhez ten- 
nünk meg valamit. A mai magyar rek- 
lämgrafika reprezentansai között Bort
nyik az egyetlen, akinel a piktüra es 
gyakorlati grafika stilusazonossagat 
konstatalhatjuk.

Bortnyik piktürajanak es plakat
graf ikajanak stilusazonossaga azt ered- 
menyezte, hogy plakatj ai kepek let- 
tek, amelyek azonban tökeletesen ki- 
elegitik a plakatszerüseg minden el- 
gondolhatö követelmenyet is. Együtt 
kapjuk bennük Bortnyik üj festesze- 
tenek legszebb ertekeit: az eröteljes 
tisztasägot, nagyvonalü harmoniat, a 
forma- es szinelemek vaslogikaval fel- 
epitett szervesseget es ugyanakkor a 
plakatszerüseg minden kivanalmat: a 
szinek es formak biztonsaggal ural-

kodnak az ucca käoszaban es eppen 
olyan biztonsaggal verik a szomszed 
plakatok konkurenciäjat. Kepötletük 
originalis, frappans, feltünö, de min
dig izleses. S ami talan legfontosabb: 
a kepötlet elvalaszthatatlan kapcsolat- 
ban all a temaval, a szöveggel, a pla- 
katcellal. A reklämozott cikk neve, 
forma ja nem sikkad el, hanem memö- 
riänk centrumaba vesödik. Bortnyik 
plakatjaiban lehetetlen a szöveget ki- 
cserelni es Bortnyik plakatjait lehetet
len elfelejteni.

Azt hisszük, hogy ennel többet es 
jobbat mai metropolisok uccainak 
egyik müveszeröl sem lehetne mon- 
dani. Hevesy Ivan.

A Magyar Grafika szöveget a
LEYK AM -JO SEFSTH AL AG

gratweini gyäräban keszü lt 
különleges fam entes oüsetnyom öra  

nyom tuk

Bortnyik Sändor: „Fest#” (festmeny, 1928)
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Forrö müveszi sikerek a hideg telben
Nem is remelt fellendülest vett ki- 

allitasi eletünk. Valami nagy neki- 
feszüles, nagy igyekezet es alkotökesz- 
seg jellemzi —  a hosszü tespedes utan
—  müveszi eletünket es ez a fellendü- 
les nemcsak a fiataloknal tapasztalhatö, 
de az idösebb es konzervarivabb mü
veszek egy reszenel is. Mintha min- 
denki erezne, hogy fokozottabb telje- 
sitökepessegre es lenyegesebb teljesit- 
menyekre volna szükseg, hogy pötol- 
juk azt, amiben a haborü es a haborü 
utani evek sivarsaga utan kultürank- 
nak most oly nagy szüksege van. Ne 
feledjük el: Nemetorszägban es Fran 
ciaorszägban soha oly lazasan eleven 
müveszi eiet nem folyt, mint az össze- 
omlas utan es a reorganizaciö eveiben. 
Nälunk ugyanezen idö alatt a tehetet- 
lenseg nyugalma ülte meg összes mü
veszi intezmenyeinket es a modern 
tendenciäkat felkarolö kiälHtöhelyi- 
segek is csak rövid eletre voltak kär- 

hoztatva.
Az üj szezön legerdekesebb kiälli- 

täsai köze tartozott Szönyi Istvän

nagyszerü felvonuläsa az Ernst-
Muzeumban. Az összes termeket meg- 
töltötte nehäny ev termesevel, es mär 
ez a puszta teny impozäns. Nem 
mondjuk, hogy az anyag szigorübb 
megrostäläsa nem vält volna az össz- 
teljesitmeny hasznära, de igy is lelke- 
sitö es gyönyörködtetö volt a kiällitäs. 
Szönyi fenyben feloldott es barnäs 
tönusban összefoglalt gazdag szinskä- 
läval dolgozik es pätosza megtölti a 
meg oly nagy kepfelületet is. Amellett 
semmi tolakodö, semmi tülnagy igenyü 
nincs oriäsi meretü kompoziciöiban. 
Ellenkezöleg: valami meleg, intim elet- 
teliseg ärad felenk minden munkäjä- 
böl. Nekünk megis legjobban portrei 
tetszettek, melyek lelkes emberszerete- 
tet es a szep szmek es derengö fenyek 
ähitatos csodälatot sugärozzäk.

Az Ernst-Müzeum legüjabb kiälli- 
täsän szinten szerepeltek oriäsi meretü 
kepek, azok, melyeket az ällam rendelt 
Rudnay es lvänyi-Grünivald mesterek- 
nel. Rudnay-tb\ el keil ismernünk, 
hogy az intim, tisztalevegöjü, egyszerü

täjnak nincs nälänäl különb mestere.
Am a nagymeretü kompoziciö nem 
felel meg termeszetenek. Ivdnyi-Grän- 
wald Bela azonban fölenyes tudässal 
birközott meg egyältalän nem korszerü >  
feladatäval, a törtenelmi festmennyel. 
Visszatert sajät festöi multjähoz, meri- 
tett annak az idönek emlekeiböl, ami
kor sürü barnäs gözbe ägyazott ragyogö 
szinekkel dolgozott es ezt a stilust az- 
öta meggyarapodott es lehiggadt tudä- 
säval virägoztatta egy pompäs, lendü- 
letes, lelkes kompoziciövä. Egyeb ke
pei is azt mutatjäk, hogy Ivänyi-Grün- 
wald egy higgadtabb korszaka utän 
most üjra visszater a ragyogö szmek 
festöi pompäjähoz. Nincs benne az a 
szabadsäg es tobzödäs, mint amilyen 
Vaszary hasonlö jellegü kepeiben volt, 
de az ö termeszetenek jobban is felel 
meg a „muzeälis'' rezervältsäg.

A K U T kiällitäsa a Nemzeti Sza- 
lönban eleven kepet mutatta a mai 
magyar progressziv törekveseknek. Oly 
sokfele es ellentetes törekvesekkel 
talälkoztunk itt, amilyen sokfele es 
ellentetes mai korunk egesz jellege.
A kiällitäs elrendezese nem volt a leg- 
szerencsesebb es ez nemileg fokozta a

Bortnyik Sändor: „A  Z öld  Szamär'' (festm eny, 1923) Bortnyik Sändor: „ G eplovag" ()estmeny, 1928)
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B ortnyik Sändor: 
H uszadik Szäzad  
(festm eny, 1928)

zavaros benyomäst, de emellett annyi 
erdekeset es szepet nyujtott, hogy kär- 
pötolt minden külsö fogyatekossägäert. 
Nem volna ertelme most, visszatekin- 
töleg, müveszek neveit emliteni, annäl 
is inkabb, mert nehez volna a hatvan 
kiällitö között välasztani. Erdekes 
azonban beszamolni a tendenciäk kü- 
lönfelesegeröl. Egy igen erös csopor- 
tot a buja szmtarkasag, a szelesen 
elömlö ragyogo formabontö fenyek 
szeretete jellemez. Mäsok söteten tom- 
pitjäk szineiket es a fenyt a homalyon 
keresztül szürik at. E ket csoporttal 
merö ellentetben all egy mäsik cso
port, mely leegyszerüsitett, babszerüen 
plasztikus figuräkat helyez mertani 
sikokkal jelzett zart terbe. Ezek a gep- 
korszak imädöi, az üj Rend, az üj 
organizäcio, a fordizmus szellemenek 
emberei. Masok ismet naivul, a nepies- 
seggel kokettälva szedik ilyen rendbe 
az ö müveszi vilägukat. Van, aki a 
nagy elrendezest egeszen a vegsö el- 
vonatkozasig fokozza es mertani sikok- 
hol acsolja össze „keparchitektüräit". 
Ezek a nagyjara mennek. Masok pedig 
a legintimebb, a legfinomabb hatasokat 
keresik, gyönyörködnek egy-egy izles-

sel elhelyezett szinfolton vagy a sze- 
szelyes mertani vonalak pikansan rit- 
mikus jätekän. Van, aki a rendezes 
szüksegesseget maskep ertelmezi, mint 
a gepszellem imadöi; aki a dolgok 
belsö, organikus szerkezetet hang- 
sülyozza, de ügy, hogy amellett az 
arnyalatok finomsagara is sülyt vet. 
Van, aki elsösorban diszit es akit egy 
furcsa forma kanyarulata, egy vonal 
bodorsaga, egy szinösszetetel meglepö 
volta ragadtat el. Vannak aztan, külö
nösen a szobraszok között, egeszen 
konzervanv emberek, akiket csak az 
különböztet meg peldäul a Mücsarnok 
kiällftöitöl, hogy tudnak konzervalni, 
azaz tenyleges ertekek örzöi. Minden 
kepen lätjuk, hogy a K U T  tagjai 
eppen nem egyseges idealokert küzde- 
nek. De küzdenek, dolgoznak, halad- 
nak, elnek es elevenne teszik körülöt- 
tünk elfasult eletünket.

A Tamäs-Galeria kiallitasairöl nem 
is mondhatnänk szebbet, mint hogy 
eddig maradektalanul bevältottak a 
programot, melyet a ,,Modern Kial- 
litasokat Szervezö Bizottsag” leszöge- 
zett. Ket rokon müvesz alütott ki egy
mäs utän: Szobotka es Kmetty. Szo-

botka müveszeteben regebben a szer- 
kesztes utäni vägy es az impresszio- 
nisztikus ösztön nem volt kiegyen- 
litve. Mit jelent az impresszioniz- 
mus? A  vegtelen elhalö finomsägok 
kuituszät, minden szilärdsäg feloldö 
däsät a päräs atmoszferäban, az egyen- 
letes, sehol meg nem szakado, sehol 
aktiv erzest nem keltö lüktetest. Az 
impresszionizmusnäl a lelek elmerül 
az összessegben. Ezzel az erzessel ällt 
szemben Szobotkänäl az a celtuda- 
tos törekves, hogy elhatärolja, mer
tani rendbe szoritsa a jelensegeket. 
Ez a ket törekves egymäsnak hosszü 
ideig ellentmondott es igy a rendezett- 
seg näla külsöseges maradt. Most 
azonban megtalälta igazi kifejezönyel- 
vet. A szerkezetet läthatatlannä, de 
annäl hatekonyabbä tette, a szmeket 
pedig hatärolt foltokba rendezte, es az 
egesz kep hüvösen derüs, elökelö har- 
möniäba csendül. Kmetty hasonloan 
egyesit festöi finomsägot szilärd szer- 
kezettel. Kmetty kepeiböl valami fen- 
seges nyugalom, valami kristälyos 
csend es ferfiasan izmos beke ärad. 
Gyakran egeszen kismeretü kepei nyer
nek különös monumentalitäst. —  A 
Tamäs-Galeria legüjabb kiällftiöja Bor 
Päl. Nem oly harmonikus, de nem 
kevesbe erdekes jelenseg. Gondol- 
kodö müvesz, aki minden termekeny- 
segeröl szämot ad önmagänak. Kitünö 
erzeke van egyreszt a formäk kemeny 
struktüräja es feszitett ritmusa, mäs- 
reszt a lägy szmharmoniäk iränt. A 
különbözö tendenciäk, melyek foglal- 
koztatjäk, meg nem egyenlftödtek 
benne ki s igy meg nem talälta meg 
egyseges stilusät.

Mindenki, akit modern müveszet 
trdekel, különös izgatott värakozäss ii 
nezett a Nemzeti Szalönban megnyiiö 
francia kiällitäs eie. Aki közvetlen 
szemleletböl ismeri a mai francia mü- 
veszetet, az különösen arra volt kivän- 
csi, mikeppen hat a nagy modernek, a 
modernseg apostolainak alkotäsa «t 
hazai miliöben, a Szalön falai közt, 
ahoi a jobb-rosszabb magyar kiällitä- 
sokat szoktuk lätni. Akinek pedig nem 
volt szerencseje Pärizs ötven kis mü- 
kereskedö szalönjät ismerni, az ettöl a 
kiällitästöl remelhette az elerhetctlen 
parizsi üt pötläsät.

Minek tagadnök —  a kiällitäs csa-
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lodäst okozott. Csalodäst okozott azok
nak, akik ismerik a mai francia müve
szetet, mert azt különbnek ismerik 
ennel; es könnyen felreertest okozhat 
azoknäl, akik e kollekciö alapjän velik 
a francia modernseget megismerni.

Rendkivüli nehezseggel kellett a 
rendezösegnek megküzdenie. Az elsö- 
rangü müveszek —  Picasso, Matisse, 
Bracque, Derain stb. —  le vannak 
kötve mükereskedöknek. A mükeres- 
kedök pedig ne adj Isten, hogy ide a 
Balkänra —  mär mint Bud^pestre —  
vagy Äzsiäba, ahovä a kollekcio toväbb 
megy —  mär mint Varsoba —  egy 
valamirevalö kepet is küldjpnek. Ha 
Andre Lhote nem teljesiti a kiällitäs 
itteni lelkes es kitünö szervezöjenek, 
dr. Rözsaffy Dezsö kivänsägät es nem 
hozza le sajät gyüjtemenyet, akkor a 
kepanyag meg gyengebben hatott 
volna.

A kiällitäs föhibäja, hogy nem egy
seges szempont szerint rendeztek. A 
közönseget a legjobban erdekelte 
volna, ha a közelmult es a jelen üt- 
töröit mutatjäk be jellemzö alkotäsaik- 
ban. Ha kezdtek volna pl. Rippl- 
Rönai küzdötärsaival, folytattäk volna 
a „fauve^-okkal, a ,,vadällatok” -nak 
csüfolt csoporttal, melynek a mi 
Nyolc-aink feleltek meg, kepviseltet- 
tek volna a kubizmus különbözö fäzi- 
sait es befejeztek volna a szürreäliz- 
mussal es az üj klasszicisztikäval. De 
nem lett volna erdektelen az se, ha 
akär a közelmult, akär a jelen összes 
äramlatait mutattäk volna be kereszt- 
metszetben: tehät nem csak az üttörö- 
ket es haladökat, de az akademikuso- 
kat is.

Ezzel szemben kaptuk az elsörangü 
üttörö festök egy-egy grafikäjät vagy 
kevesbe jelentös kepet, kaptuk a 
festöakademia elnökenek härom igen 
gyenge väsznät, es jöl csak a mäsod- 
rendüek egy resze van kepviselve. Ki- 
vetelt Bourdelle tesz, a szobräsz, Rodin 
kivälö kortärsa es Signac, a „pointil- 
lizmus" immär törtenelmive lett üttö
rö je. Ha igenyeinket lejebb sröfoljuk, 
talälunk e kiällitäson sok gyönyörköd- 
nivalöt is. Rippl-Rönai kortärsai közül 
jellemzö, de kisebb darabokkal szere- 
pel Vuillard es pär finoman dekorativ 
kompoziciöval Maurice Denis (a leg
szebb kepe regi pesti magäntulajdon).

Különös erdeklödest kelt a kubizmus 
elsö teljesen absztrakt fäzisänak kep- 
viselöjekent egy-egy Picasso es Braque- 
kep, mig Marcoussis nagy kompozi
ciö ja a kubizmus egyik üjabb välfajät 
szemlelteti eröteljesen Utrillot, a 
szürke uccakepek oly reakciösan mo
dern festöjet csak egy kep reprezen- 
tälja eleg jöl, a többi egeszen nivötlan. 
Kissling elonyösen szerepel härom 
szinben izleses, formäban simän ki- 
domboritott, kifejezesben mely figu- 
rälis keppel. Ronault csodälatosan 
nyugtalan, meghatö es felelmetes bo- 
höca, Gromaire mammuttestü komor 
öregembere, Charlemagne eröteljes 
aktja vesödnek melyen es elmeny- 
szerüen a szemlelö emlekezetebe. 
Eiegge reprezentälisan mutatkoznak 
meg be: a mult szäzad közepenek ha- 
gyomänyähoz kapcsolodö Guerin, a 
szeleshorizontü, tisztalevegöjü täjak 
festö je Marquet es a kiällitäs francia 
rendezöje Lhote, pär markäns nöi fel- 
alakkal.

Megis Bourdelle izmoslendiiletü, 
ferfiasan eleterös, romantikusan hevi- 
tett szobrai, melyekhez Bernard stili- 
zältan mozgalmas bronzfiguräi es Sau- 
piqu-nak egy szep märvänytorzöja 
järul, elegitenek ki a legjobban.

Dr. Rabinovszky Märius

Feljegyzesek
Jubileumok. Csöndes, meleg ünnep- 

seg kereteben ünnepeltek meg februär 
23-än, szombaton delelött a Segelyzö 
Egyesület nagytermeben ket erdemes 
kollega felszäzados nyomdäszsägänak 
jubileumät. Minthogy a ket jubilänst 
ez a nevezetes evfordulö eppen mun- 
kanelkülisegük közben erte, az ejjel 
Jolgozök es a munkanelküliek szol- 
gäItattäk az ünneplö közönseget Gru- 
ber Gyula es Schwarcz Ignäc korrek
torok jubileumän. Grubert ezenkivül 
az „Ujsäg" szedöszemelyzete is spon- 
tän ünneplesben reszesitette elözöen, 
penteken este, ahoi eppen kisegitett. 
A szemelyzet neveben Grosz Ignäc 
üdvözölte Grubert. A Segelyzö Egye- 
sületbcn Rothenstein Mör orszäggy. 
kepviselö üdvözölte az ünnepelteket 
barätsägos szavakkal es ätnyujtotta ne- 
kik a Segelyzö Egyesület penzbeli

IC A Z MERLEG
■jjl V^OJßCYÖ

POROSZ SZENET
V Ä G Ö  
REZSÖ rt.SZÄLLIT

Bortnyik Sändor: Plakät (1928)

ajändekät. Csak örvendeni lehet, hogy 
azert, mert a jubileum idejen ep
pen munkanelküli ällomänyban van
nak, ez nem lehet akadälya az ünnep- 
lesnek, ha egyebkent a jubilänsok 
megerdemlik es erre a ket öreg kol
lega teljes mertekben räszolgält.A ma- 
gunk reszeröl is szeretettel köszöntjük 
e veterän nyomdäszokat.

William Hahne, a Hoh es Hahne 
leipzigi ceg alapitö- es cegtärsa a mult 
höban elhünyt. Reszvetünket levelben 
fejeztük ki a cegnek.

7



R / G Z H A L

GEORGE 1*1/1 /V/V Sc CO LTD.
*  H E N R Y  S T R E E T ,  G R A Y 3  /AJAJ R O A  O  ä - * > / * o o / v  w .  c . r

1929-es
m odelü  egy- es ^» i i ^

ketszint, valamint elö- 6s 
hätnyom ästegyszerrevögzö offset 'Willis-,-.

gyo rssajtö n k  öränkint 6000 nyomäs veg- 
zesere alkalmas, pontos regiszter, utölerhetetlen 

minöseg mellett. E jellegzetes tulajdonsägai a gepet 
^  vilägszerte ismertte teszik.

„ O r ig in a l M a n n “  o ffs e t g y o rs s a jto k
E gepek alapvetö gepszerkezeti alkotö elemeinek egyedül logikus elrendezese 

kiszolgäläst vegtelenül megkönnyiti. Ha ön sikeresen akar versenyezni, ügy 
ällitson üzemebe „O rig in al M ann“ offset g ep ek et. Kerjen meg ma 

ajänlatot. Kedvezö feltetelekröl, gyors szällitäsröl biztositjuk. 
M agyarorszäg es Romania reszere vezerkepviselet:

^ j j j j l ^  K ö n i g  J ä n o s  o k l. g e p e sz m e r n ö k  "

Budapest IX, Remete ucca 23. sz.

^ g B l ^  T e l e f ö n s z ä m :
J. 453-58



DRUCK DER E.QUNDLACH Ar G., BIELEFELD.



A z  „ O l c s o  J ä n o s o k “ - h o z !

Nyomdäsz vagyok, sokat dolgozom, 
Szedem a betüt, kenem a szint, 
Vcszcm a papirt (A z arät „hozom“), 
Boltber fenyeget, adöszedö int!

Mint egy zsoke, vältön nyargalok, 
Egyre fenyeget biröi zär!
A  kuncsaft utän magam szaladok,
A  kuncsaft elött szäz konkurens vär!

Szäz konkurens, Olcsö Jänosok,
Egy se szämol, egy se kalkuläl.
A  kuncsaft kenyes, kivänsaga sok, 
Hasznot, adöt, rezsit annuläl!

A  kuncsafter eletünk es verünk! 
Munkänk gyümölcset herdaljuk tova, 
Egy pofa bago ezert a berünk 
S  elünk mint Toldi Miklös lova !

Se penz, se posztö nem marad vegül. 
Olombetükböl golyot öntetek.
Olcsö Janosok! Vegsö fizelesül 
Ölomgolyöbist osztok köztetek!

K.lukats k.

Hungär i a  Hi r lapnyomda Reszvenytä rsasäg mel lek le te



A  GRAFIKAI IPARÄGAK FEJLESZTfiSET SZOLGÄLÖ

MAGYAR GRAFIKA
HAVI FOLYÖIRAT * X. fiVFOLYAM 1- 2 . SZÄM * JANUÄR-FEBRUÄR 

SZERKESZTI £S KIADJA BIRÖ MIKLÖS

h.: Novitzky N. Läszlö 
Sokszorositöipari kiällitäs nyilik Budapesten 

Hevesy Ivan: Bortnyik Sändor piktüräja 6s grafikäja 
Dr. Rabinovszky Marius: Forrö müveszi sikerek a hideg telben 

Baranyi Jözsef: A szakmai toväbbkepzes reszleteiröl 
Bortnyik Sändor: A korszerü tipogräfiäröl 

Löwy Uszlö: A modern nyomdagepgyärtas 
Kner Izidor: Multak emlekei. II 

Rasofszky Andor: Tarlözäs a regi szakirodalom mezejen 
Magyar nyomtatvänykiällitäs keszül 

Dr. Rabinovszky Märius: Modern magyar fametszet 
Rosner Käroly: Almanachokröl 

Rosner Käroly: Tiz 6v 
r. Szäz ev elött megjelent n£met szaklapböl 

Az „Egyetemi Nyomda tört^nete'-hez 
Az Albus szappangyärak plakätpälyäzata 

L. L.: Mit tartsunk szem elott egy vägögep v6telenel 
Följegyzesek —  Szedes —  Nyomtatäs —  Hirek —  Könyvköteszet —  

Könyv- 6s lapszemle —  Fedölapunk es mellekleteink —
A betüfajtäk szabvänyozasa 

Szerkesztöi üzenetek
*

Sokszorositöipari kidlUtds nyilik Budapesten
es mi ezt a kiallitast mint regi kivansagunknak teljesüleset, a legmelegebb rokonszenv- 
vel üdvözöljük. Üdvözöljük több szempontböl. Eloször azert, mert a biztatö jelek 
szerint ez lesz az elso rendszeres nyomdaipari kiällitäs, amely hüseges kepet fog nyuj- 
tani a magyar nyomda- es rokoniparok teljesitökepessegeröl, tehat reprezentalni fogja 
iparunk tagadhatatlanul magas szmvonalat; masodszor modot fog adni a nyomtat- 
vanyfogyasztö közönsegnek: kereskedonek, iparosnak, gyarvallalatnak, hogy meg- 

gyözödjön a szep nyomtatvanyok üzletszerzo erejerol, reklamhatasarol; vegül pedig 
azert köszöntjük ezt a kiallitast, mert serkentoleg hat a magyarorszagi, fokent a buda
pesti nyomdakra, litografiäkra es egyeb rokonipari vallalatokra, hogy tudasuk, kepes- 

segük legjavat adjak oda ennek a kiallitasnak a közös cel: a nyomdaipari termekek
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megkedveltetese erdekeben. A  Fönökegyesület ennek a kiältftäsnak a megrendezesevel 
dicseretremelto modon teljesiti azt a magasztos hivatäst, amely ot idöközönkent a 
szakmai eiet föllenditese teren is kötelezi, mert hiszen vegeredmenyben az idealis 
elgondolas mellett ez a kiällitäs gazdasägi erdekeket is szolgäl,a szakmäban fbglalkozta- 
tottak: fonökök es munkäsok reszere valo nagyobb munkaalkalom szerzeset. A Magyar 
Grafika szämos esetben sürgette ilyen kiällitäsnak központi megrendezeset, mert csak 
erkölcsi testületnek ällnak rendelkezesere azok az eszközök, hogy a celnak megfelelö 
kiällitäst rendezhessen. Bizunk benne, hogy a sokszorositoipari kiällitäst minden tekin- 
tetben teljes siker fogja koronäzni, ami alapjät kepezi majd e kiällitäsok rendszere- 
sitesenek. Bizonyos idöközökben meg keil mutatni a nyomtatvänyrendelönek: milyen 
a jo cirkuläris, prospektus, cegjegy. Nevelni keil ot, finomitani az izleset, fokozni ige- 
nyeit es räszoktatni arra: nem kidobott penz az, amit a jo nyomtatvänyra költ el. 
Ebben az ertelemben ismetelten szeretettel köszöntjük a nehäny het mulva megnyilö 
nyomdaipari kiällitäst!

A szakmai toväbbkepzes reszleteiröl
Felvetödött a szakmai toväbbkepzessel kapcsola- 

tosan nehäny üj gondolat, amely csupän kiegeszl- 
tese kivän lenni az immär testet öltött regi, nagy 
gondolatnak. Legutobbi cikkünk csak körvonalait 
hatärozta meg annak, hogy a jövendö szakkulturälis 
egyesület müködesevel milyen bäzist teremtsen 
magänak, hogy az maradandovä, rentäbilissä väl- 
jek. Mert tagadhatatlan, voltak sikerei az immär 
egy evtized ota müködö, üjböl rendszeresltett 
toväbbkepzö tanfolyamoknak, de ezek meg a fovä- 
rosban is csak a felsiker jegyeben folytak le, nem 
is szölva a videkröl, ahoi egeszen speeiälis helyzet- 
tel ällunk szemben.

Hogy csak felsikernek nevezem ezt, talän nem 
lesz sertö azokra az ambieiözus kollegäkra, akik 
energiäjuk maximumät adtäk bele, hogy teljes 
legyen a siker, megis konstatälni keil ezt, legfel- 
jebb helyesbitve, olykep, hogy igen ertekes felsiker. 
Mert mit lätunk: a tanfolyamok hallgatöi között 
alig härman-negyen vannak, akik a „beerkezettek” 
köze jutottak. A  többieknel dicseretremelto törek
ves, hellyel-közzel felcsillanö tehetseg-foszläny az, 
amely figyelemre meltat. Joreszük pedig azok a 
mär „nem mai gyerekek” , akik olthatatlan szere

tettel vannak szakmäjuk iränt es —  utolso lehelle- 
tiikig tanulnak. Ott sinylödnek a kis vagy közepes 
nyomda szuterenjeben, lelkük tele az älmok leg- 
szebb virägaival. A  többiek, akik velük kezdtek a 
tanuläst, mär nem älmodoznak, nem järjäk sorra 
estenkent a könyvkereskedesek kirakatait, hogy hiz- 
laljäk szemüket, lelküket a szep, modern könyvcim- 
lapon, zenemüveken s egyeb nyomtatvänyokon, 
hogy aztän hazaterve, a kesö esti öräkig ceruzäval 
a kezben skiccezzen, alkosson üj es üj motivumok 
alapjän s maga eie kepzelje, töprengjen napokig, 
hogyha neki kellett volna azt a könyvcfmlapot el- 
kesziteni, hogyan oldotta volna meg. Ma elmegy 
a könyvkereskedö elött, anelkül hogy arra tekin- 
tene. Fäsulttä tette az idö. Ügy segitett a bajon, 
hogy a klaviatüra melle ült es most, amikor dolgo- 
zik, hät dolgozik, de mikor munkäjät elvegezte, 
nem skiccezik otthon, hanem oda megy, ahovä 
kedve telik. Legfeljebb azon gondolkodik el neha- 
neha, hogy az a rengeteg idealizmus, ami benne 
volt egykoron, hogyan tunt el beiöle. Az okokat 
tudjuk, miert feszegessük a behegedt sebeket? Nem 
volt elegendö morälis alapja annak, hogy idealiz- 
musa mellett maradjon. Nem ertekeltek aränyo-
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san. . .  Ez is felsiker volt! Es ezt biztosan tudjäk 
a szakkulturälis egyesület hödolatot erdemlö ala- 
pitöi is, mert különben nem lättäk volna szükseget 
annak, hogy az eddigi keretet kibövitsek.

Azon volna a hangsüly, hogy a tanonckepzesen 
kezdjük, ama fizikai törveny alapjan, hogy a häznak 
is elöbb az alapjät rakjäk le s aztän jön rä a tetö. 
Jo munkaeröt pedig csak ügy nevelhetünk a tanonc- 
böl, ha azt szakszerüen kikepezzük. A  nyomda ter- 
meszetszerüleg a tanoncnäl is elsösorban a terme
lest veszi figyelembe s ha felszabadul es nem lesz 
eiegge termelökepes, meneszti, mert tanonci fize- 
tessel meg el-elnez neki egyetmäst. De ugyanez, 
a tanoncböl lett seged elni akar toväbb is, kenyeret 
keresni, hät elmegy „regi” kepessegeivel mäshova 
dolgozni. Hogy meddig, az esetröl-esetre mäskent 
adödik. Teny, hogy a munkapiacon megjelenik egy- 
egy hiänyos kepzettsegü kollega . . .

A  nyomdafönök nem hiszem, hogy sajnälnä azt 
a nehäny örät, amit tanonca mulaszt a nyomdäban, 
hogy a tanonckepzö tanfolyamra eljärjon, hetenkint 
egyszer-ketszer 2— 2 örära, söt a vasärnap delelött- 
jet is igenybe vegyek 2— 3 örära. De tudom, hogy 
nem szxvesen teszi a fönök azt, hogy a negy közep- 
iskoldt vegzett tanonca evekig meg mindig iskoldba 
järjon, annyiszor hetenkent, mint a cipesztanonc, 
aki talän csak 4 elemit vegzett. A  tanonckerdes meg- 
oldäsänak eme okfejtesevel könnyen a törvenyes 
rendelkezes megvältoztatäsät is el lehetne erni es 
engedelyt kerni arra, hogy a negy közepiskoldt veg
zett nyomddsztanoncnak ne kelljen az ismetlöiskola 
jelleggel birö tanonciskoldba jdrni, hanem helyette 
järjon a tanoncmühelybe es azt az ällami kiadäst, 
ami a tanoncoktatässal jär (tanäri fizetes, fütes, 
vilägitäs, stb.), egy pausäleösszegben iparpdrtoläs 
cimen juttassa el a szakiskoldnak. Nem többet 
evente, mint amennyit a nyomdäsztanoncokra költ. 
A  többit bizza a szakoktatö bizottsägra. Ilyen ala- 
pon a fövärosban es a videken is meg lehetne ezt 
a kerdest oldani. Ez az ällam büdzsejeben semmi 
vältozäst nem okozna. Ez lenne az ällam feladata.

A  mäsik kötelesseg a värosokra, illetve iparügyi 
szervekre häramlik. A  värosokat csak igen nyomös 
ervekkel lehetne meggyözni, de az iparkamaräknak 
mär egyenes kötelezettsegei is vannak. Pelda rä a 
szegedi kamara esete, amely dr. Tonelli Sändor 
kamarai fötitkär helyes ervelese alapjän a szegedi 
szaktanfolyam idejen 3,000.000 korondt utalt ki

keszpenzben. A  kamaräknäl is ki lehetne vxvni egy 
bizonyos evi pausälösszeget, hiszen a nyomdafönö- 
kök is tagjai a kamaränak, tehät eminens erdekük, 
hogy a mindenkori munkapiacon jö szakemberek 
älljanak rendelkezesre, mert csak minöseggel es 
mennyiseggel lehet versenykepesnek lenni.

Ezekkel az ervekkel a fönöki reszt is meg lehet 
nyugtatni. S ha a Magyar Grafika äldozatkesz ki
adöja is szükseget lätja ennek, akkor ketsegtelen 
erdeke kartärsainak is, hogy magukevä tegyek a 
szakmafejlesztesi adö egy hänyadänak viseleset. 
Nem szemrehänyäskep, de megemlitendö, hogy pl. 
Ausztriäban a fönökegyesület meg utassegelyt is 
fizetett ki egyes värosokban a „valcolöknak” . S ha 
a havi vagy negyedevi tagdijat nälunk is megtolda- 
näk 10— 20 fillerrel, mär elertük celunkat, mert 
ennyire hajlandö a munkästäbor is.

Miutän a kollegäk adöztatäsänak kerdese mär 
helyes megoldäst nyert, szüksegtelen idözni ennel 
a reszletnel. Hogy a vällalandö kötelezettsegnek 
eleget is tesznek, abban biztosak vagyunk.

Most meg az erintett konkretumokon klvül emli- 
tesremeltö a tanoncmühely megalakitäsänak mödja 
is. Tanmühely keil. Ehhez azonban penz is kellene. 
A  gyärak, betüöntödek azonban ilyen nemes cel- 
kitüzesek mellett nyujtanänak hosszü hitelt is, 
amire a fedezetet a közsegek es az ällamtöl kapott 
szubvenciö kepezne.

A  felvetett gondolatoknak legsarkalatosabb pontja 
azt, hogy a tanfolyam hallgatöi bizonyos okmäny- 
szerü kepesitest nyernenek, szigorlati vizsgadara- 
bokkal, de kepessegüknek egyetemlegesen leendö 
figyelembevetelevel. Ez adna bizonyos erkölcsi sülyt 
erteküknek, törekveseiknek. Minden hozott törveny- 
nek rendszabälyokat is szabnak meg, hogy a tör
veny illuzöriussä ne väljon. Ha valaki tanul, 
igyekszik s egy kis megkülönböztetest is vär. Ezt 
pedig csak ügy adhatjuk, ha a több evre kontem- 
plält tanfolyam hallgatöja, kepesitö erövel birö 
okmdnyt is kap, amely öt munkavezetöi älläsra 
teszi alkalmassä. Hogy a morälis erö ki ne vesszen 
az ilyen okmänyböl, az iparhatösägoknäl keil szor- 
galmazni oly rendelet kiadäsät, amely szerint feie- 
lös nyomdavezetö csak kepesitett nyomddsz lehet. 
Mert csak a jö nyomdäszban lehet meg mindaz a 
kellek, mely iparunk nivöjät emeli es eltünteti a 
föld szineröl azokat a torzul tipografizält nyomtat- 
vänyokat, amelyeket a Tisza Kälmän ter környeken
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termelnek. Jol kikepzett nyomdavezetö jöl tarn tja 
ki tanoncait, nagyobb gonddal välogatja meg sege- 
deit. Gyengebb munkeröket viszont tanulasra 
serkent. Ez mär aztän a tökeletes es többtermeles 
szempontjäböl legaläbb annyira fontos a fönöknek, 
mint az elhelyezkedes szempontjäböl a munkäsnak.

Az ü. n. szennykonkurencia meggätläsära mily 
äldäsos lenne ez. Eltunnenek a rokoni, sögori kap- 
csolatok, csak a tiszta ertek szämftana. Ha a fönök 
nem szakember, kepesitett munkavezetöt tarthat 
csak. Ha szakember, akkor meg csak kepesites alap
jän nyerhet iparjogot. Ha az epitöiparosoknäl több 
vizsgät keil tenni annak, aki munkavezetö (paller) 
kivän lenni s csak „mesteri" okmännyal vällalhat 
häzepitest; vagy ha pl. a faiparban segedlevelet 
csak munkadarab keszftese utän adnak, „mester- 
levelet” pedig csak több tanfolyam elvegzese utän

kapnak, miert ne volna ez keresztülvihetö a nyom- 
däszatban is, a legnehezebb szakmänäl? (Nemet
orszägban mär regen megvannak a Meisterprüfun- 
gok. —  A szerk.) Azert, mert a papir nem jajdul 
fei, ha rätipografizälnak akärmilyen csodabogarat, 
räkennek akär kocsikenöcsöt is? . . .  Biztos, hogy a 
hirtelen ätmenet megräzködtatäst okozna s csak 
fokozatosan lehetne vegezni, de mär most el kel
lene kezdeni.

Häla kiseri munkäjukat azoknak az üttöröknek, 
akik a kezdet kezdetetöl mindmäig szeretettel viszik 
a nagy ügyet, ügyszölvän mindennap egy lepessel 
elöbbre, de ennek a nagy tervnek okvetlen keil meg 
segltö tenyezöket keresni, mert egy täbor terheivel 
lehetetlen osztatlan, tökeletes munkät vegezni.

Csak lassan järjunk, biztosabban celhoz erünk!
Szeged. Baranyi Jözsef

A korszeru tipografiaröl
Ügy a magyar nyomdäszok, mint a grafikus mü

veszek .utobbi idöben nagy erdeklödessel fordulnak 
a konstruktfvnak, vagy elementärisnak nevezett üj 
tipogräfia feie. Meg azok is, akik eieinte mereven 
elutasitottak mindent, aminek bärmi keves köze is 
van a sokszorosltö grafika üj formanyelvehez, las- 
san-lassan engednek visszautasitö älläsfoglaläsuk- 
böl. Csak örülni lehetne az üj tipogräfia mind sze- 
lesebb köröket befogö höditäsänak, ha mindaz, 
ami az üj forma köntöseben elenk kerül, valöban 
megerdemelne az „üj” tipogräfia nevet.

Az üj tipogräfiät tevesen azonositjäk a geomet- 
rikus formäk kultuszäval. Minden nyomtatväny, 
amelyen egymäs mellett, alatt es felett geometrikus 
formäk: negyszögek, körök, felkörök stb. sorakoz- 
nak fei, igenyt tart arra, hogy modern, korszeru 
tipogräfiänak tartsäk. A  nagy többseg egyältalän 
nem igyekezett tiszta kepet alkotni magänak az üj 
tipogräfia lenyegeröl, celkituzeseiröl.

Bizonyos, hogy az a törekves, amely a tipogrä- 
fiäban is, mint az emberi alkotäs minden mäs terü- 
leten, alkalmazni akarja az eszszerüseg, celszerüseg 
es a szellemi es anyagi ökonömia alapelveit, meg 
nem fejlödött ki olyan ältalänosan es olyan nagy 
mertekben, hogy alkotö celjänak minden konzek-

venciäjät levonhatta volna es felällithatta volna 
tapasztalatai alapjän az üj tipogräfia mindenki ältal 
azonnal erthetö es alkalmazhatö törvenyeit. A  
tapogatözäson azonban mär regen tül vagyunk. Ha 
Irott törvenyei nem is, de logikäja kialakult es elsö
sorban a logikai alapokkal keil tisztäba jönnie 
annak, aki tehetsegevel, erejevel tudatosan akar 
közremüködni az üj tipogräfia alkalmazäsäban, ki- 
fejleszteseben.

A  regi, patriärkälis idök kenyelme, vontatottsäga, 
aprölekossäga kifejlesztette a grafikai alakftäsok- 
ban is ideolögiäjänak formanyelvet. Gazdag orna- 
mentika, a felület aprölekos, minden zugot betöltö 
rajza pontos kifejezese volt elödeink lelkivilägänak. 
A  mi korunk azonban mäst kivän meg tölünk. 
A  legkonzervatfvabb ember is elismeri, hogy a mai 
kor elete meröben különbözik elmult korok elete- 
töl. Ennek a vältozäsnak az emberi alkotö munka 
területein is keil hogy konzekvenciäja legyen. 
A  mernök, a technikus, az epitesz le is vonja ennek 
a vältozäsnak minden konzekvenciäjät. Eppen ele- 
get hivatkoztak mär az üj alakltäs gyakorlati es 
teoretikus emberei az automobilra, a repülögepre 
stb.-re, mint a racionälis, korszeru eletszemlelet 
tipikus es tökeletes kifejezeseire. Valöban a gyakor-
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lati eiet követelmenyei pontosan megvalösulnak a 
technika alkotäsaiban.

Ugyanezek a követelmenyek teremtettek meg az 
aikalmazott grafika es a sokszorositö technikäk üj 
formanyelvet is.

A nyomdatechnika Gutenberg öta, de különösen 
eppen a mi szazadunkban szedületes tempöban fej- 
lödött ki. Feiesieges itt peldäkra hivatkozni, erröl 
nemcsak a szakember tud, de ismeri ezt a fejlödest 
a leglaikusabb kispolgär is. Az eszköz, a gep ätala- 
kult, de az, amit letrehoz, formäban a regi maradt.

Gyönyörü, nagyszeruen produkälö gepeket epf- 
tettünk, mondanivalönk sem az mär, mint elödeink 
idejeben. A mai könyveknek, ujsägoknak sem nyel- 
vet, sem tartalmät nem ertene meg egy 18. szäzad- 
beli ember. De mig a regi kor embere tudta, hogy 
mondanivalöjät csak a tartalommal egyertekü, 
ugyanazon szellemböl fakadö formäban közvetit- 
heti, mi tehetetlenül ällottunk a formäval szemben 
es csak mäsolni tudtuk azt, amit megelözö korok 
letrehoztak. Tehetetlensegünket, fantäziahiänyun- 
kat azzal lepleztük, hogy egyedül üdvözitönek, 
mindenek felett ällö tökeletesnek, kortöl, idötöl 
függetlennek hirdettük ki a regi stilusokat. Panasz- 
kodtunk azon, hogy dekadencia, hanyatläs ällott be 
a müveszetekben es a müveszeteket felhasznälö 
iparban. Megfeledkeztünk arröl, hogy a kor ällitö- 
lagos hanyatläsa a mi hanyatläsunk: keptelenek 
vo t̂unk arra, hogy korunkat, korunk szellemet es 
mondanivalöjät kifejezö formät teremteni tudjunk.

Üj korhoz erkeztünk el. Az üj kor üj szükseglete- 
ket teremt, szellemi es anyagi kultüränk alapjät 
megvältoztatja. önkenyesseg, ötletszerüseg helyett 
az emberi alkotäs minden területen is elöterbe kerül 
a racionälis gondolkodäs. A  dolgok lenyegenek 
megismerese minden teren üj problemäk eie ällit 
minket es azt kivänja, hogy ezeket a problemäkat 
a lenyegnek megfelelöen, szakszeruen es eszszeruen 
oldjuk meg.

Az üj forma racionälis korunknak abböl a meg- 
ismereseböl született meg, hogy eppen ügy, mint a 
termeszet formäi az anyagnak, a funkciönak sajät- 
sägaiböl magätöl ertetödö termeszetesseggel alakul- 
nak ki, ügy az emberi alkotö munka területein is 
1. az anyagnak, 2. a funkciönak (a rendeltetesi 
elvnek, a celnak) es 3. a szerkezetnek härmas egy- 
sege keil hogy az üj formät szinte automatikusan 
kialakltsa.

Ugyanezeken az alapelveken epülnek fei a gra- 
fikus müveszetek es a nyomdatechnika üj alkotä- 
sai is.

A  lenyeg konstruktiv kialakitäsa egyszerüseget 
követel meg. Az egyszerusegre valö törekves pedig 
elvezetett a geometrikus formähoz. Innen ered a 
geometrikus forma lätszölagos uralma az üj tipo
gräfiäban is.

Ha valaki megnezi az üj tipogräfiänak azokat az 
alkotäsait, amelyek a kezdet kezdeten, 1922— 26 
körül keletkeztek, magyaräzatot taläl arra a körül- 
menyre, hogy miert lätjäk meg ma is sokan az üj 
tipogräfia lenyeget a geometrikus forma alkalma- 
zäsäban. A  felesleges dolgoktöl, a dekoratlvtöl, az 
ornamenstöl valö szabaduläs nem ment könnyen.
A mertani formäkig valö leegyszerüsites abban az 
idöben eleg nagy eredmenyt jelentett. A  geomet
rikus formät kezdetben valöjäban nem alkalmaztäk 
mäskent, mint a megvetett, eldobott ornamenset. 
Minden indok es ertelem nelkül szerepeltek körök, 
negyszögek es egyeb egyszerü formäk. Semmifele 
funkcionälis rendeltetesük nem volt, ornamensek 
voltak ezek is, csak eppen egyszerübbek, mint elö- 
deik. Az üj tipogräfiänak ez volt a gyermekkora 
es azokat a gyermekcipöket, amiket az üj tipogräfia 
elöfutärjai mär levetettek, most azok kenytelenek 
felhüzni, akik nem igyekeznek lenyegebe hatolni, 
csupän külsösegeit tanuljäk el.

Mi tehät ennek az üj tipogräfiänak a lenyege?
A celböl, az anyagböl es a konstrukciöböl indul- 

junk ki. Feladatunk az, hogy a közlendö szöveget 
optikai-technikai üton vilägosan, egyszeruen es 
ertelmesen közvetxtsük. A  szöveget rendeznünk 
keil, de nem esztetikai ertelemben, ahogyan azt a 
regi tipogräfia tette, amikor azt egy elöre megälla- 
pitott sablonba, legtöbbször tengelyes, szimmetrikus 
kompoziciöba kenyszeritette bele. A  szöveg rende- ‘ 
zese alatt ertelmenek, rendeltetesenek legmegfele- 
löbb elhelyezest ertjük. Minden szövegben vannak 
fontosabb es kevesbe fontos reszek. A  leglenye- 
gesebbet helyezzük olyan helyre, amely mintegy 
központja az egesz szerkezetnek s a szempillantäs 
iränyät es a többi mondanivalö fontossägät tekin- 
tetbe veve konstruäljuk az egyes reszeket egymäs- 
hoz es az egeszet logikus, harmonikus keppe. Olva- 
säs közben a szemnek nem szabad ugrälnia. Az üj 
tipogräfia nem käotikus: a käosz färasztö es kelle- 
metlen erzest kelt a szemlelöben s csak azt ernenk
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el vele, hogy mondanivalönkat senki sem veszi 
figyelembe. Eppen ezert kerülnünk keil a szavak- 
nak, vagy betüknek vonalakkal, formakkal valo 
szetvälasztasät, a „szep” hatäs kedveert a szo egyik 
felenek mäs szinü felületbe valo elhelyezeset. 
Mindez a szavak, mondatok szettöredezesere es 
nem logikus konstruäläsra vezet.

Az üj tipogräfiaban nem az a fontos, hogy a 
geometrikus formäkat unos-untalan alkalmazzuk. 
Csak ott es akkor, ahoi es amikor oka es ertelme 
van. Ha valamit ki akarunk emelni, ha egy sort 
jobban ki akarunk hangsülyozni, ennek a celnak 
eleresere igenybe vehetjük a negyszöget, a köröket 
stb., de hasznaljuk tudatosan es takarekosan. Veg- 
eredmenyben nem az a celunk, hogy a geometrikus 
formät emeljük ki, hanem közölni akarunk valamit 
es ezt lehetöleg a legegyszerübben es minden feles- 
leges sallang nelkül tegyük. Ha a könyvdmlap 
közepen a virägkosar, vagy a szimbolikus emberke 
helyett egy negyzet all, ezzel meg egyaltalan nem 
jutottunk tül az üres dekoraciön.

Anyagunk elsösorban a betü. A  betünek önmagä- 
ban is eleg a szepsege ahhoz, hogy minden fölös- 
leges motivum nelkül esztetikai hatast is adjon. 
A  betüben —  felteve, hogy egyszerü es tipikus —  
minden kellek megvan ahhoz, hogy tiszta es teljes 
ertekü nyomtatvänyt tudjunk vele elöällitani. 
A  gyemanttöl a cicerön ät a terciäig, vagy meg fel- 
jebb az összes fokozatok a legnagyobb vältozatos- 
sägot adhatjäk. Ami persze nem azt jelenti, hogy 
egy nyomtatväny kereten belül az összes fokozato- 
kat fei keil hasznälni. Szabäly marad, hogy leg- 
feljebb öt nagysäg tökeletesen eleg. Feiesieges 
talän kiemelni, hogy különbözö betütipusoknak 
egy nyomtatvänyon alkalmazäsät kerülni keil, ha 
a nyugodt, kellemes összhatäst nem akarjuk mär 
elöre megsemmisiteni.

Az üj tipogräfia betütipusa a groteszk. A  nyomda- 
technika mai fejlettsegi foka es a tömegprodukciö 
egyszerüseget, ökonömiät kivän, ez maga utän 
vonja a betük leegyszerüsiteset, tipizäläsät is. Ilyen 
tipizält betü reszben a groteszk. Együttal a ma leg- 
anyagszerübb betüje is. A  betüöntödek ältal forga- 
lomba hozott soväny, felköver, köver groteszk- 
fajtäk kielegitö megoldäst adhatnak, mindaddig, 
mig az üj tipogräfia betütipusänak megvalösitäsa
—  a betüöntödek idegenkedesenek megszünesevel
—  sikerülni fog.

A  dessaui Bauhausböl indult ki es Nemet
orszägban eddig is eiegge elterjedt a verzälisok 
kiküszöbölese es csak a kurrens alkalmazäsa. Ami 
ennek a mozgalomnak ertelmet ad, az elsösorban 
gazdasägi kerdes. Mindenkeppen ökonomikus, ügy 
idöben, mint anyagiakban a kisbetük hasznälata. 
Mennyivel kevesebb befektetest igenyel ügy a sze- 
döszekreny anyagänak, mint a szedögep „formäi- 
nak" beszerzese, ha abecenket a kurrensekre redu- 
käljuk.

Egyetlen erv, de komolyan nem vehetö es nem 
lenyeges, szöl a kisbetük eilen. Azonos sorban, üj 
mondatkezdesnel neha tenyleg zavarö, mert a 
betükhöz kepest tülkicsiny pont nem zärja el kellö- 
keppen egyik mondatot a mäsiktöl. Ez a zavarö 
momentum azonban könnyen kiküszöbölhetö, ha a 
mondatokat egymästöl ket betünyi tävolsäggal el- 
välasztjuk.

A szöveg elrendezesere, a szövegkep kialakitä- 
sära, egyszöval az egesz konstrukciöra döntö az, 
hogy logikusan, organikusan epitettük-e fei, vagy 
egy elöre elgondolt, keszen levö formakompozi- 
ciöba kenyszeritjük be a szöveget? Ez vonatkozik 
ügy a szimmetrikus, mint az aszimmetrikus meg- 
oldäsokra. A  szimmetrikus megoldäs, mint tipusa 
az ilyen elöre megällapitott formafelepiteseknek, 
mindenkeppen kerülendö, ami azonban nem jelenti 
azt, hogy ha aszimmetrikusan komponälunk, az 
eredmeny feltetlenül jö lesz.

A  szimmetria unalmas es fantäziätlan. A szim- 
metria a tipogräfiäban pontosan ellentete mind- 
annak, amit organikus felepitesnek nevezhetünk, 
mert a szimmetria formai megkötöttsege mär elöre 
megakadälyozza azt, hogy a szövegkepet a szöveg, 
a mondanivalö lenyege, tendenciäja szerint epit- 
hessük fei. Minden feladat mäs es mäs problema 
eie ällit minket. A  feltetelek vältoznak es ezzel 
vältozik a megoldäs mödja is.

Lenyeges tulajdonsäga az üj tipogräfiänak, hogy 
harmöniäjät ellentetes hatäsok kiegyensülyozäsäval 
eri el. Ellentetes formäk, szinek kiegyensülyozott 
egysege a tudatos alakitäs ismertetö jele. Rendel- 
kezesünkre ällanak ellentetes formäk: nagy-kicsiny, 
függöleges-vizszintes, soväny-köver; ellentetes szi
nek: sötet-vilägos, hideg-meleg, aktiv-passziv stb. 
Ezeknek tudatos helyen valö alkalmazäsäval a cel
nak megfelelö intenzxv hatäsokat erhetjük el.

Az üj tipogräfia ellenzöi, ha erveikböl, amelyek-

14



kel ellene allast foglalnak, kifogytak, vegül is az 
izlesre hivatkoznak, amely teljesen egyeni es amely 
szerintük meg is fogja akadälyozni azt, hogy az üj 
tipogräfia, ahogyan 6k nevezik, az üj „stilus” , älta- 
länosan tert höditson. Szerintük mindig lesznek, 
akik a regi, nemes tipogräfiät hasznäljäk es lesznek, 
akik az üjert lelkesednek. Elismerem, hogy a szep- 
seg relativ, de a szkeptikusok figyelmet arra szeret- 
nem felhivni, hogy az üj tipogräfia nem szepseg, 
vagy izles kerdese, nem egy üjabb esztetikai elgon- 
doläsböl született meg, hanem a fejlödes kenysze- 
rüsege es kerlelhetetlen követelmenyekeppen. Mint 
ahogyan a repülögep, az autö, a dinamögep for- 
mäja sem egy esztetikai ideäl, vagy egy önkenyes 
kigondolt stilus következmenye, hanem az anyag, 
a funkciö es a konstrukciö egysegeböl szervesen 
alakult ki, ügy az üj tipogräfia is a mai nyomda
technika anyag-, cel- es eszszerüsegenek adekvät

kifejezese. De nemcsak a nyomdatechnikäe, hanem 
mindazoknak a tenyezöknek kifejezese is, amelyek 
a nyomdatechnikät szolgälatukba ällitjäk, mint 
könyv- es üjsägiräs es nem utolsö sorban a rekläm.

Az üj tipogräfia elterjedesenek nem az az elö- 
feltetele, hogy minel több es több ember izlese fej- 
lödjön vagy alakuljon az üj tipogräfia celkitüzesei 
ältal megkivänt iränyba. Az üj tipogräfia az eiet 
fejlödesenek iränyvonaläban halad, az eiet ätala- 
kuläsa teremtette meg, az üj igenyek, üj szükseg- 
letek fejlesztettek ki. Ha elterjedese elöfelteteltöl 
függ, ez az elöfeltetel csak az emberi, tudatos fel- 
ismeres lehet. Függetlenül minden izlestöl, egyeni 
hajlandösägtöl, az üj tipogräfia elterjedese mind 
nagyobb dimenziökat fog be. Mindaddig, mig az 
eiet fejlödese nem halad mäs iränyban, a ma egye- 
dül lehetseges kifejezesi formäja az, amely testet 
öltött az üj tipogräfiäban is. Bortnyik Sändor

A modern nyomdagepgyartds
1. Törtenelmi visszapillantäs

Az 1450-böl szärmazö fasajtö es napjainkban 
mär nem is nagyon ritka 124 oldalas körforgögep 
közötti különbseg talän megközelxtöen fejezi ki a 
technika es kultüra haladäsät.

Bär a közel öt evszäzad —  Gutenberg feltalä- 
läsätöl a mai napig —  szinten nem csekely idö, 
de közelebbröl vizsgälva, azt fogjuk talälni, hogy 
lenyegileg härom föperiödusra oszthatö. Az elsö 
Gutenberg szetszedhetö betüitöl a König ältal fel- 
talält gyorssajtöig szämit, vagyis 1450— 1807-ig. 
A  mäsodik 1807-töl körülbelül 1890-ig, vegül a 
harmadik 1890— 1929-ig.

Ahhoz, hogy az utöbbi periödus legüjabb alkotä- 
sairöl, de fökeppen az üjitäsokröl beszämolhassunk, 
szüksegesnek tartjuk röviden visszapillantani a nyo- 
mögep fejlödesere ältaläban, s mär most keil elöre- 
bocsäjtanunk, hogy mindazon helyeket kiveve, 
amelyeknel ez külön hangsülyozva nincsen, min
denkor a grafikai iparban könyv- vagy magasnyom- 
tatäs elnevezese alatt ismert eljäräsröl, illetve az 
ennek elvegzesere szükseges gepekröl lesz szö.

Bär az evszämoknak a mi szempontunkböl nincs 
sok jelentösegük, a törtenelmi hüseg kedveert a

fontosabbakat fei fogjuk tüntetni, de miutän nem 
erre fektetjük a fösülyt, hanem magära a gepre, 
illetve az egyes vältozäsokra, ügy a kronolögikus 
sorrendet nem fogjuk betartani tudni.

a) A kezisajtö

A nyomdäszat törtenelmenek hosszü idejen ät
—  magät a betüt kiveve —  nem volt meg egy oly 
konzervativ eszköz sem, mint a fasajtö, amely közel 
negy evszäzadon keresztül alig vältozott valamit.

Mert bär bebizonyitottnak tekinthetö, hogy mär 
Gutenberg, felismerve elsö kezisajtöjänak gyöngeit, 
ezert a soregyen biztositäsa celjäböl keretes sajtöt 
keszitett, ezen körülbelül 1460— 1465. evre eso 
„forradalmi üjitäs” az utolsö, amelyet a törtenelem- 
frök ki tudtak mutatni.

A  festekezes a közismert gombaalakü pamacs 
segitsegevel vegeztetett, amely mödszerrel ket 
ember napi 12 öräs munkäjät feltetelezve, körül
belül 250 nyomäst tudott ezen idö alatt elkesziteni.

A  kezisajtö hosszü ideig, egeszen 1800-ig ezen 
primitiv formäjäban nyert alkalmazäst es csak a 
Stanhope & Walter London, majd Hagar ältal epi- 
tett vasszerkezetü kezisajtö jelentett nemcsak azert
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üjitäst, mert eitert a fakonstrukciötöl, hanem azert 
is, mert a felsö sajtölap emeleset, illetöleg süllyesz- 
teset csavarorsö helyett könyökkarral vegezte.

A  festekezes egyelöre meg mindig a pamaccsal 
valö felhordas volt mindaddig, amig 1830 körül 
Förster es Harild egy „meresz" lepessel az elsö 
enyv es szirupböl keszült festekezö hengereket 
„feltalaltäk” .

b) A gyorssajtö

König Frigyes 1802-ben szerkesztett elsö gepe 
meg a ket sxklappal dolgozö kezisajtöt veszi alapul 
es csak a festekezeset mechanizalja.

1807-ben azonban kesz volt a mai gyorssajtö ose: 
a nyomöhengerrel, mechanikus meghajtässal, auto
matikus jestekezessel birö nyomögep, amelynel egy
elöre az iv be- es kirakasat egy-egy ember vegzi.

1811-ben kerül üzembe a javftott gep Bauer 
A. F.-el folytatott közös munkaja elsö gyümölcse- 
k£nt es meg ez evben tovabbi ket peldanyt rendelt 
a „Times” is, amely 1814-ben mar ezen üj gepeken 
nyomatott.

Hosszü pauza utän, amely reszben az angol tär- 
sakkal valö pörösködesben, reszben pedig König 
es Bauer nemetorszägi gepgyärtäsänak elkeszitese
ben telt el, 1827-ben üzembe kerül az elsö, Nemet
orszägban gyärtott gyorssajtö.

Ezen gepek aränylag igen drägäk voltak, miutän 
csakis nagyobb formätumban epültek s igy csak- 
hamar fölmerült egy közbeesö tipus szüksegessege.

c) A tegelynyomö

Ennek elsö tfpusät kepviseli az 1856-ban G. P. 
Gordon ältal feltalält „Liberty” tegelynyomögep, 
amely egy közös tengelyre szereltj lengö- 
mozgäst vegzö nyomöalap es nyomötegelyböl äll, 
festekezöszerkezete egy kerek es tengelye körül las- 
san forgö asztalböl es a le- es felmozgö felhordö- 
hengerekböl äll.

Ezen gep az 1862-i londoni kiällitäson szerepelt 
elöször Euröpäban es azöta —  szämtalanszor ät- 
javltott alakjäban —  a nyomdagepek legismertebb 
tipusa lett. A  tegelynyomöknak egy mäsik fajtäja 
az M. Gally-tbl elnevezett hengerdörzsölesü, 
szilärd nyomöalapü sajtö, amely Thomson ältal 
javltva, a mai ügynevezett Viktoria tipusü gepek 
ösalakjänak tekinthetö.

A  törtenelmi hüseg kedveert pedig vegül a kör- 
forgögep —  ränk nezve legfontosabb —  härom

evszämät kivänjuk felsorolni. 1850 körül helyez- 
tetett üzembe Eszak-Amerikäban az elsö hasznäl- 
hatö Bullbock-rendszeru körforgögep. Ezt követö- 
leg nyolc evre a Walter-fele Angliäban, vegül 
pedig 1887-ben Pesten a Wörner ältal gyärtott elsö 
körforgögep.

II. A nyomögepekröl ältaläban

Olvasöink nagyobb reszenek valöszinüleg mär 
volt mödja egy modern nagyüzem megtekintesere.

Ami a szemlelöt rendszerint legjobban meg- 
ragadja, az az üzem rendkivüli sokoldalüsäga es 
tagozödäsa, mert hiszen a nagyszämü tegelynyo- 
mön, gyorssajtön es öriäs körforgögepeken kivül 
itt vannak a könyomö-, offset- es melynyomö- 
gepek, a hozzätartozö igen tekintelyes terjedelmü 
segedgepekkel es berendezesekkel, azutän a cinko- 
gräfia, öntöde. . .

Mindez pedig csak a munka egy reszet vegzi, 
t. i. a nyomäst. Hol van meg a szedöosztäly a szedö- 
es öntögepekkel, a könyvköteszet stb.

Ahhoz, hogy ezen egymästöl nagyon is külön
bözö gepek tömegen ättekintest nyerjünk, azokat 
bizonyos szempontok szerint rendszerbe foglaljuk.

Az egyik felosztäs lenne a nyomtatäsi eljäräsok 
szerint, s Igy härom föcsoportot különböztetünk 
meg:

1. a magasnyomäsü gepek,
2. a siknyomäsü gepek,
3. a melynyomäsü gepek csoportjät, amely elne- 

vezesekhez, bär közismertek, megjegyezni kivä- 
nom, hogy azok mindenkor a nyomöelemnek a 
nyomostkhoz valö relativ helyzetet jelölik meg.

A mäsik felosztäs mär tisztän geptechnikai vonat- 
kozäsü es igy ervennyel bir a fenti nyomästechnikai 
osztälyozäs mindegyik csoportjära külön-külön is.

Bärmilyen legyen is egy nyomögep, a nyomäshoz 
szükseges ket alapelemet az egyszerü lehüzöpresnel 
eppen ügy megtaläljuk, mint a legkomplikältabb 
körforgögepnel. Az egyik a szedes, illetöleg forma 
felvetelere szolgäl, a mäsik a papirt veszi fei, illetve 
az ellennyomäs kifejteset celozza. Miutän pedig a 
geptechnika terben hasznälatos formäi a siklap es 
a hengeralak, fenti elemek is csak ezen alakokban 
variälhatök.

Eszerint härom, lenyegeben elterö rendszert 
különböztetünk meg:

a) a ket siklapröl nyomö,
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b) a sfklapröl hengerrel nyom6,
c)  a ket egymäst erintö hengerröl nyomö szisz- 

temäkat.
A  nyomogepek ezen fentebb vazolt ket 

felosztasan belül termeszetesen toväbbi alcsoportok 
vannak, amelyek reszletezesere itt nem terhetünk ki, 
mert hiszen az eddigiekkel is csak az volt a celunk, 
hogyha csak väzlatszerüen is, de megis valamilyen 
rendszer szerint järjunk el.

Nem kepezheti feladatunkat a gepek külön- 
külön vagy akär együttes, reszletekbe menö ismer- 
tetese, mert hiszen azok elterjedtsegüknel fogva 
nagyobbära közismertek. E helyett azonban magas- 
nyomäsü gepek elsö ket csoportjänak az utöbbi 
evekben tapasztalt üjitäsaira es a toväbbi fejlödes 
lehetösegeire kivänunk reszletesebben kiterni.

Ul. Tegely nyomö gepek

Lenyegileg ket lapos felülettel nyomö gep, ame
lyen a festekezes mikentje 6s a nyomötegely relativ 
mozgäsa adja az egyes rendszerek közötti különb- 
seget.

Az „amerikai alig vältozott a hosszü evek alatt, 
de nem is csoda, mert hiszen oly egyszerü az egesz 
szerkezet, hogy minden legkisebb vältoztatäs csak 
komplikältabbä tenne a gepet.

Ha kimondottan szerkezeti üjftäsröl e teren nem

is tudunk beszämolni, ügy nem akarjuk megemlit6s 
nelkül hagyni a meghajtäs szerveinek (csapägyak, 
fogaskerekek) nemi vältozäsät, amennyiben a 
golyös csapägyak es gyalult fogaskerekek beepitese- 
vel nemcsak a hajtöeröszükseglet csökken, hanem a 
nyomäs is lenyegesen nyugodtabban eszközölhetö.

A  nehezebb tegelynyomök, a pärhuzamos tegely- 
vezetessel birö, ügynevezett „Viktoria" tipusü 
gepekröl sem lehet sok üjat mondani.

A  festekezes tökeletesltesenek szem elött tartäsa 
termeszetesen mindig üjabb feladat eie ällitja a 
gep tervezöjet, amihez meg a mindjobban növe- 
kedö követelmenyek a gep produkciöjät illetöleg 
järulnak, de ezek mind csak inkäbb anyag es meg- 
munkäläs kerdesei. Termeszetesen mindern elkövet- 
nek a gep kezelesenek egyszerüsltese erdekeben es 
ma mär kialakult egy olyan Standard-tipus, amely- 
röl az egyes gyärtmänyok csak a nüanszokban ter- 
nek el. Igaz ugyan, hogy ezek az elsö benyomäsra 
sokszor jelentektelen reszletek a gep kesöbbi hasz
nälata folyamän nagyon is fontosak lehetnek.

Egy olyan peldäval fogjuk ennek jelentöseget 
megvilägitani, amely egyszersmind a nyomögep- 
gyärtäs egy nagyon aktuälissä vält problemäjäval 
van összefüggesben.

A  pärhuzamos tegelyvezetesü tegelynyomösajtö 
egy körülbelül 1 :5— l:6-hoz ättetelü egyszerü

Multak emlekei
11.

A  sajtönovella elleni harcos tabor- 
ban nem lättuk a ]önöktestületety kü- 
lönösebb mozgasat, holott szakmankat 
erinti annyira, mint a szellemi munka- 
sokat, a toll ember eit.

A technikai resz beklyöi sülyosab- 
bak, mint a nyugati dllamok bärmely 
sajtötörvenye, —  amiröl mashol fog 
szö esni.

A  novella körüli vita egyik sarka- 
latos pontja a strohmansag.

Ezt Vilagos utan a magyar birö säg 
hazafias liberalizmussal kezelte.

Ballagi Mör egy oszträkellenes 
pamfletjet a Bach-korszakban denun- 
ciältäk. —  Rethy Lipöt könyvnyom- 
däsz jelentkezett mint szerzö es vdl- 
lalta a rä kirött egy esztendöt is.

Minden förum tudta az igazi fet

tes nevet es kora szabaduläsät azon —  
akkor sajnosnak tartott —  körülmeny- 
nek köszönhette Rethy, hogy szapo- 
rulat allott be a Habsburg-csalädban 
es innen igen siettek kegyelemre a]än- 
lani az artatlanul szenvedöt.

A  sajtötörveny 41 . para grafusät 
meg felszäzadev elött is igen szigo- 
rüan vettek —  mär ekkor a dinasztia 
szempontjäböl —  s a hiänyzö vagy 
äl-impresszumert kijärt a 100 for int.j 

Ez a szigor annyira vereve vält a 
hivatott ellenörzöknek, hogy lassan- 
kent megszünt a hatär szellemi termek 
es nyomtatott papir között, miböl irtö 
vexatüräk szärmaztak.

A  követvälasztäsi nyomtatvänyok 
adtäk hozzä a legbövebb anyagot.

Amikor meg közelebb estünk az 
1848-hoz es a kiegyezest hazaaruläs- 
nak tartotta Jökai es Tisza Kälmän 
is: a välasztäsokon a negyvennyolca- 
sok fejtettek ki terrort: tettlegeset,

* 7

nem pedig közfunkcionälö egyenekkel 
kozvetitettet.

A  körtesvers-, plakät- es1 röpirat- 
harc durva es kimeletlen volt mindket 
reszröl es jaj volt annak, kit in fla
granti cstptek el. Välasztäs utän, ha 
btrosäg eie kerültek az ily ügyek, 
nagysokära tärgyaltäk, es sohasem lett 
különösebb baj beiöle.

Hisz meg a kesöbbi idökben is 
megtörtent, hogy megpeticionält man- 
dätumok egyik-mäsikänäl paktält a 
kormäny az ellenzekkel es kölcsönö- 
sen visszavonattak peticiöt: egyert
egy et cs er eben.

A  nyolcvanas evek elejen aprö sze- 
geny kis nyomdatulajdonos voltam, de 
nem a mindenre kepesek közül valö. 
De trefakedvelö!

Ket, messze földröl löhäton jött kor- 
tes nyitott räm, falragasz-kezirattal es 
nagy penzt kinältak, ha impresszum 
nilkül ällitom elö.
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(vagyis egy fogaskerekpärböl ällö) meghajtassal 
bir. Egy nyomögep meghajtäsanäl —  amely abszo- 
lüt räzäsmentes, nyugodt üzemet feltetelez — , ilyen 
ätt&elnek egy fogaskerekpdron valö alkalmazasa 
csak ügy lehetseges, ha a kerekek anyaga es meg- 
munkäläsa a legtökeletesebb, miutän egy nyomö
gep sincs relativ oly megterhelesnek alävetve, mint 
egy ilyen tegelynyomö. Misem termeszetesebb,hogy 
a kisebb fogaskerek kopäsa bizonyos idö multän 
elkerülhetetlen, hiszen amig a nagy kerek egyszer 
fordul, azalatt a kis kereknek ötször vagy hatszor 
keil megfordulnia.

Egyik-mäsik gepnel —  reszben konstruktiv okok- 
böl —  a meghajtäs tengelyevel egy darabböl van 
ezen kis kerek koväcsolva, s igy annak elkopäsa 
eseten csak ügy lehet kicserelni, ha az egesz meg- 
hajtäst szetszedik es egy üj tengelyt tesznek be. Ez 
termeszetesen a gepnek üzemen kivül valö helyeze- 
set es tetemes szerelesi költseget jelent, amit kellö 
elörelätässal a gyär megelözhetett volna, ha vagy 
a szerkesztesnel kellö süllyal merlegeli a kicserel- 
hetöseg lehetöseget, vagy ami közelfekvöbb, több 
gondot fordit az anyag megvälasztäsära.

Es most elerkeztünk arra a pontra, ahoi a fen- 
tebb väzolt es igazän egeszen elszigetelt pelda kilep 
egyszerü kereteiböl es ältalänos ervenyü jelensegge 
välik.

A  nyomögepek termelesenek mind erösebb foko- 
zäsa vält szüksegesse az idök folyamän. A  gep- 
gyärak egesz technikai felkeszültsegükkel ennek 
jegyeben hoztäk piacra legüjabb tipusaikat es senki 
sem fogja ketsegbe vonni az e teren tett hatalmas 
fejlödest.

A  gepek fokozott munkateljesitmenyevel aränyo- 
san növekedett azok masszivitäsa, ami nem is 
annyira a sülytöbbletben, mint inkäbb az anyag 
helyes elosztäsäban jut kifejezesre.

Annäl erthetetlenebb, vagy erösebb kifejezessel 
elve, elitelendöbb, hogy szämos, különben megbiz- 
hatö 6s jönevü gepgyär az anyag kerdeset elhanya- 
golja. ' _

Amikor a gepeket a maximalisra terheljük, nem 
maradhatunk meg a 20 evvel ezelött meg igen jol 
bevält es majdnem kizärolag alkaimazott öntött 
vasnäl.

Persze a gepbe belelatni a gepszerkesztön kivül 
senki sem tud es szemre igen szep es üzemben az 
elsö härom evben kifogästalan gepnel elkezdödnek 
a kikopott reszek folytän a legkülönbözöbb zava- 
rok, amiknek nincs vegük.

Ha e „mementovar egy kisse el is tertünk az 
eredeti tärgytol, ügy ez csak azert törtent,mert helyt 
kellett adnunk a nap-nap utän felmerülö pana- 
szoknak, figyelmeztetven a gepväsärlökat arra,

lgeretüket vettem, hogy a szelet kö
rül jöl csirizelten ragasztjdk a falra 
es a szövegresz hätuljat egyaltalan 
nem kenik be.

Csakhamar vittek is a betyar szo- 
vegü nyomtatvanyt es jelevre ra ke
rült hozzam a szomszedos värmegye 
törvenyszekenek a körirata, melyben 
annak velemenyezeset keri, hogy a ki- 
lekelt plakätresz mely nyomdäböl ke- 
rülhetett ki?

Tiz közseg nyomdäszänak volt mär 
mellette a nemleges velekedese s en 
odanyilatkoztam, hogy cegem ällitotta 
elö es a köteles peldänyt több hö- 
napja megkapta a kir. ügyeszseg.

Akkor meg megrendelesi könyvet 
nem kellett vezetn't, tehat a szerzök 
nevet nem kellett tudnom.

Hosszü idö multän tette az igaz- 
sägügyi miniszterium az ügyre a pon- 
tot, köriratban közölve az orszäg min
den nyomdäszäval, hogy „felmerült

eset kapcsän tudatjuk, hogy ha falra- 
gaszokon az impresszum nem a szö- 
vegen, hanem a hätsö oldalon lesz fel- 
tüntetve, nem letezönek tekintetik es 
e szerint büntettetik."

Következö välasztäskor megint je- 
lentkezett a ket magyar: kriminälis 
szovegü kortesverssel.

Ketszäz forintot tgertek ezer da- 
rabert, persze impresszum-hiänyosert. 
Felvettem a penzt es amikor erte jöt- 
tek es ätadtam szo nelkül a cegjegyes 
piros ceduläkat, nagyot neztek. Vissza- 
neztem mosolyogva s megszölal az 
egyik nevetve: igaza van, majd lenyi- 
szäljuk otthon röla?

lgy is lett. S mert nyilvänvalölag 
bicskäval riszältäk le a jorgalomba ho- 
zottakröl az impresszumot, cegemre 
szöt sem vesztegettek.

Ma mär nincs szükseg az ily kome- 
diäkra.

Ha a sajtötörveny minden paragra-

jusät oly liberälisan kezelnek, mint az 
impresszumra vonatkozö negyven- 
egyediket: meg a sajtönovella is tör- 
venyeröre emelkedhetnek.

Napröl-napra szerte mindenünnen 
jonnek jorgalomba hamis impresszu- 
mok es impresszumnelküli oly nyom
tatvänyok, melyeknel ez köteles.

De rengeteg oly nyomtatväny is cir- 
kuläl, amelyen nem letezö nyomda 
impresszuma van!

Rölam senki sem tetelezheti fei, 
hogy azon regi ällapotokat ktvänom 
vissza, amikor a sajtötörveny hibäs er- 
telmezese miatt ällandö zaklatäsnak 
voltunk kiteve es többen älltunk äl- 
landöan per alatt, mint nem.

Az 1922-iki X X. t.-c. vonatkozatos 
reszet ketevtizedes ällandö harccal en 
szoritottam ki s nem visszacsinäläsät, 
hanem azt ktvänom, hogy a tülsägba 
vitt visszaelesek rä ne kenyszeritsek 
kormänyunkat erre! Kner Izidor
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hogy gazdasägi szempontböl a gep teljesitmenyen 
es konstrukciöjän kivül annak tartössäga is fontos 
szerepet jätszik.

Tärgyalasunk eredeti fonalat ismet felveve, a 
tegelynyomösajtök legüjabb tipusäröl, a tegely- 
nyomö automatäkröl fogunk röviden megemle- 
kezni.

A z egyszerü amerikai es a nehez epitesü tegely- 
nyomösajtö között szükseg volt egy oly tipusra, 
amely az egyik gyors järäsat a mäsik masszivitäsä- 
val egyesiti.

Ezt kepviseli az automatikus iv be- es kirakässal 
birö tegelyautomatäk csoportja.

Ezeknel is termeszetesen igen különbözö meg
oldäsok ismeretesek. lgy peldäul vannak gepek, 
amelyeknel csak a kivezetes automatikus, mig a 
berakäs kezzel törtenik. A  legtöbb mint teljesen 
önmüködö gep ismeretes es termelesük kis formä- 
tumban a 2000— 2200 nyomäsig terjed.

Maga a gep egy normälis —  a szokott pärhuza
mos tegelyvezetesü gepnel valamivel könnyebb epi
tesü tegelynyomö, amely rendszerint egy leegysze- 
rüsitett legszxvös önberakö es ivfogös kivezetö szer- 
kezettel van ellätva. Festekeldörzsölese hengeres. 
Ezen gepek gazdasägos kihasznäläsa termeszetesen 
csakis nagyobb peldänyszämnäl lehetseges.

A  teljesseg kedveert azt is megemlxtjük, hogy 
flörposta nyomäsa nem minden esetben lehetseges 
akadälytalanul, miutän ezen gepeknel az ivnek 
nyomäsra valö vitele (Bogentransport) nem abszo
lüt mechanikus, toväbbä igen fontos szerepet jät- 
szik meg mindig a papir sülya.

Külön kivänjuk fölemliteni az Universell A. G. 
ältal gyärtott tegelynyomösajtöt, amelynek festeke- 
zese erdemel különös figyelmet.

Ezen gepnel ugyanis a le- es feljärö feladö- 
hengerkocsi helyett több elliptikus körhagyöpälyän 
futö felhordöhengerkocsi nyer alkalmazäst, amely 
a festek intenzivebb eldörzsöleset es a nagyobb fes- 
tekfelhordäst celozza.

Anelkül, hogy velemenyünket e tekintetben le- 
szögezni kxvännänk, —  hiszen a gep meg egeszen 
üjkeletü, s igy be keil värni annak gyakorlati

eredmenyeit —  nem zärközhatunk el azelöl, hogy 
azon nezetünknek adjunk kifejezest, miszerint a 
hengerkocsik vezetesenek mai megoldäsa nem fe
lel meg teljesen a gep tartössäga szempontjäböl 
elengedhetetlenül szükseges felteteleknek.

IV. A gyorssajto

Ha vegigtekintünk jelen szäzadunk elsö evtize- 
denek rendkivül vältozatos gyorssajtötipusain es 
ezeket összehasonlitjuk a napjainkban hasznäla- 
tos gepekkel, ügy a sokfele tipusok jelentös csök- 
keneset fogjuk megällapithatni. E szüksegszeru fej- 
lödesi folyamat teljes megertesehez engedtessek 
meg, hogy nehäny sort szenteljünk a gyorssajto 
nehäny mär egeszen elfeledett vältozatänak.

Sorrend szerint az elsö lenne az ügynevezett egy
szerü gyorssajto, amely különbözö vältozäsokkal 
ma is a legfontosabb es legelterjedtebb nyomö- 
gep. Ezzel szemben a gyorssajöt többi tipusai, ügy- 
mint: a kettös, ketszinnyomö, lendülö nyomöhen- 
gerü, szep- es hätnyomäst vegzö, toväbbä az egy- 
türäs gep ügyszölvän teljesen eltüntek, mig az 
ezek közötr'fel nem sorolt kettüräs gep rendkivüli 
jelentösegre tett szert.

Ha mär most az elöbb felsorolt gepeket köze- 
lebbröl megvizsgäljuk, ügy nem lesz nehez az okot 
is megtalälni, amiert ezeknek a gepteremböl a 
technika haladäsäval szüksegszerüen el kellett 
tünni.

A  kettös gyorssajto egy nyomöalappal es ket 
nyomöhengerrel bir, mely hengerek között van 
a festekezöszerkezet elhelyezve. A  nyomöalap ki- 
fele valö ütjän az egyik henger, a befele valö üton 
a mäsik henger nyom, tehät a produkciö ketszeres, 
de miutän az amügy is nagyon redukält festekezö
szerkezet a formät minden nyomäs elött csak egy
szer tudja befestekezni, csakis igen egyszerü tömeg- 
nyomtatvänyok elöällitäsära alkalmas. Az egyen
getes, az ivfogök beällitäsa stb. oly nehezkes volt, 
hogy ezen körülmenyek a gep toväbbi fejleszteset 
lehetetlenne tettek.

A  ketszmtnyomögep egy nyomöhengerrel 6s ket 
formaalappal bir, s minthogy ezek ütja jelentö-
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sen megnagyobbodott, a gep termelese is redukä- 
lödott. A  fönehezseg az egyengetesben rejlik, mi
utän mindket formät egy-ugyanazon hengeren keil 
kiegyengetni, ami egymäsraesö szinek eseteben 
lehetetlen, dacära annak, hogy az egyik nyomö
alap ek-szerkezet segitsegevel emelhetö, illetve 
siillyeszthetö.

A  lendülö nyomöhengerü gyorssajtö, egy nyo- 
möhengerrel, egy nyomöalappal, de ket festekezö- 
szerkezettel van felszerelve. A  gep ket berakö- 
asztallal dupla teljesltmennyel dolgozik, miutän 
a forma ide-oda valö järäsät követve f oly ton välta- 
kozö iränyu mozgäsban van.

Ügy ez a gep, mint pedig a szep- es hätnyomäst 
vegzö gyorssajtö, amelynel a hätnyomäsnäl ügy- 
szölvän alig kerülhetö el a festek lehüzödäsa, mär 
a mult emlekei köze tartozik.

Mindeddig az ügynevezett megällöhengerü 
(stopzylinder) gepek különbözö fajtäiröl volt szo.

A  gyorssajtok mäsik csoportja a jolyton forgö 
nyomöhengerü gepek.

Ezek elsö kepviselöje a rövid eletü egytüräs gep 
volt, amelynek hengere a normälis henger kerü- 
letenek ketszeresevel bnt es egyik feie a nyomö
alap lefejtödesenek megfelelö ätmerövel birt, mig 
a mäsik feie ennel kisebb volt, s Igy a nyomöalap 
kifele valö ütjän a forma akadälytalanul elvonul- 
hatott alatta.

Ivkivezetese meg a regi räcsoskirakäs volt s Igy 
a festek elmaszatolödäsänak veszelye nelkül alig 
lehetett a gep tenyleges sebesseget kihasznälni.

A  ketturas gep volt ezen fenti tlpus kozvetlen 
utödja, amely ma mär egyike a legelterjedtebb 
nyomögepfajtäknak.

Dehät hagyjuk a holtakat nyugodni es lässuk, 
mi van az elökkel.

A  modern gyorssajtö a fent felsorolt szämos —  
sikeres es sikertelen —  kiserlet eredmenyeiböl le- 
szürt elmeleti es gyakorlati tapasztalatokon 
epült fei.

A  gepgyärtäsban oly fontos szerepet jätszö so- 
rozatos epltes (Serienbau) es az egyes gepreszek 
egymäs közötti kicserelhetösege arra kenyszerltette 
a gyärakat, hogy tlpusaikat es formätumaikat 
redukäljäk, hogy ilymödon az elöällltäshoz szükse
ges berendezeseket annäl jobban tökeletesithessek.

Az egyszerü gyorssajtö ma mär ügyszölvän ki- 
zdrölag mint többpälyäs görgöjäratü gep kerül
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Perl (Korps 5)

A  K L IS E K  K Ö R Ü L I K Ö R Ü L T Ö R D E L ^ S E S  K E S K E N Y E B B  

S O R O K N Ä L  L Ä T J U K  L E G IN K Ä B B  A Z T , H O G Y  M IL Y E N  A

Nonpareille (Korps 6)

M E L Y E K  A  S Z Ö V E G  E R T E L M E T  H E L Y E S

Petit (Korps 8)

MINDEN SZEDETT SOR EZZEL SZEMBE

Garmond (Korps 10)

Ö T L E T E S  L E G Y E N  A  S Z E D Ö
Cicerö (Korps 12)

B E T Ü I  E D D I G  M I N D E N
Mittel (Korps 14)

M B G K Ö Z E L I T H E T
Text (Korps 20)

FÖLD RESZEI

S Z lL E S  K Ö V iR  A N T IK V A -V E R Z Ä L

Perl (Korps 5)

UGfYANEZ MEGTÖRTfeNIK EGY RENDE8 GYORS- 
SAJTÖN IS, HA A FELHOROÖ HENGEREKNEK AZ

Nonpareille (Korps 6)

K O Z V E T L E N  A 8 Z E D E 8 H E Z  E R J E N E K
Petit (Korps 8)

t J S  A  K I T Ü N Ö  F E S T f c K E Z Ö M Ü

Garmond (Korps 10)

F E S T E K S Z E K R E N Y B E N
Cicerö (Korps 12)

A Z  E L E T  E M B E R E

Text (Korps 20)

O D I 8 8 Z E U S
2 Cicerö (Korps 24)

E P I R U S Z

KÖZPONTOK:

H. BERTHOLD AG, BERLIN 
D. STEMPEL AG, FRANKFURT a/M.
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piacra. A meg nemregen oly közismert körmeg- 
hajtös es vasütikocsis gepek gyartasat mindegyik 
szämottevö gyär beszüntette.

A  görgöpälyäs-könyökhajtäs elönye a vasüti
kocsis es körhajtässal szemben abban rejlik, hogy a 
nyomoalap vezetese —  tehät maga a nyomäs —  
független annak meghajtäsätöl s igy sokkal szo- 
lldabbra lehet meretezni a gepet, nagyobb nyo- 
mäst bir el a nyomoalap, illesztekkülönbsegek —  
fökeppen ügynevezett oldalregiszter —  az oldal- 
vezetes altal teljesen kiküszöbölhetö, a gepreszek 
kopäsa kisebb, a gep teljesitmenye lenyegesen fo- 
kozhatö.

Ami a görgöpälyäk szämät illeti, ügy azok rend- 
szerint a 63X 95 cm-es nagysägig kettö, azonfelül 
negy es nagy ritkän hat. Megjegyzem, legüjabban 
a kis gepek is mär negy pälyän futnak. A  görgö
pälyäk kicserelhetö acelsinein edzett acelgörgök 
futnak.

A meghajtäs rendszerint kettös elötettel bir, 
amely ferden fogazott fogaskerekpärokböl äll. 
A hajtökönyökkar negyszeres csapägyazäsa (ellen- 
süllyal) elengedhetetlen.

A  festekezöszerkezet feladöhengerei ritkän ha- 
ladjäk meg a härmat, miutän beigazolödott, hogy 
ezek a legnehezebb forma tökeletes festekezesere 
is elegendök, mig a hengerek toväbbi szaporltä- 
säval esetleg annak a veszelynek tesszük ki magun- 
kat, hogy a 4-ik henger, ahelyett hogy festeket fel- 
hordana, a formäröl festeket vesz le.

A  dörzshengerek szaporitäsänak viszont felsö 
hatärt szab a hengerek mosäsähoz szükseges idö- 
többlet. Különben is a ma hasznälatos intenziv 
festekek anyaga oly homogen, hogy lenyegileg 
a festek rendkivül finom eloszlatäsa kepezi a fes
tekezöszerkezet föfeladatät.

A  nyomohenger beällitäsa, valamint hengerfek 
alkalmazäsa ma mär majdnem magätöl ertetödik.

Amint lätjuk, egy a gep lenyeget illetö ätala- 
kuläsröl a gyorssajtonäl nem lehet beszelni, megis 
a szämos kisebb fontossägü reszletüjxtäsok folytän 
a gep alakja es felepltese is megvältozott.

Legüjabban —  a kettüräs gep elölkirakäsäval tett 
kedvezö tapasztalatok sikerein felbätorodva —  a 
megällöhengerü gepet is elölkirakässal szereltek 
fei s Igy a szalagok es a räcsos kiraköszerkezet 
okozta festeklehüzödäsnak veszelyet sikerült ki- 
zärni, de egyszersmind a gep termeleset is nö- 
velni.

Ezen üjltäs termeszetesen nem ment a gyorssajto 
kirakäsänak teljes ätalakitäsa nelkül, es egyreszt 
ezert, de mäsreszt azert is, mert több igen erde
kes ötletet talälunk a gepen, közelebbröl fogunk 
ennek a tlpusnak egyik sikerült reprezentänsäval, 
az „Abertä’-val foglalkozni, amelynel tudni- 
illik egyidejüleg ket Iv van a gepben üton, ami 
csakis egy ketszeres xvfogöszerkezettel es egy kö- 
rülvezetö dob segitsegevel lehetseges.

Ha a berakott Iv ütjät követjük, ügy azt lät
juk, hogy ez a nyomohenger alsö xvfogöja ältal 
toväbbvive elöször is a körülvezetö dobra kerül 
(tehät meg nyomäs elött). Miutän a mäsodik xvet 
berakva az elsö xvet a nyomohenger mäsik xvfogö- 
szerkezete veszi ät a dobtöl, viszi nyomäsra es adja 
ät a frontkirakäsnak. A  dobnak a regiszter szem
pontjäböl azert nincs nagy fontossäga, mert min
den ätvetel es ätadäs meg a nyomäs elött törtenik.

Itt nyer alkalmazäst az Ivfogök egy eddig isme- 
retlen alakja, amely kizär minden rugalmassäg kö
vetkezteben fellepö xvtoläst.

A  kettüräs gepek ma mär szepszämü täbora nem 
tülsägosan nagy vältozatossägot mutat.

0 SZAKMABELI ISMERETEIT, FIZESSEN ELÖ A „DEUTSCHER DRUCKER“ C. LEGJOBB NfiMET SZAKLAPRA0
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A  gepek meghajtäsa ma mär többe-kevesbe 
ugyanaz, t. i. a kulisszakeretmeghajtäs különbözö 
mödosltäsokkal. Ha valami elteres megis van, ügy 
azt elsösorban a festekezes mikentjeben fogjuk 
megtalälni.

A  regibb rendszerü a kombinält asztaleldörzsö- 
les, amely a kettöshengeres eldörzsölessel szemben 
azon hätränyokkal bir, hogy elöször is gepepltesi 
hossza ezältal kb. egy meterrel megnagyobbodik, 
kezelese nehezkesebb es —  amiröl szinten nem sza
bad megfeledkezni —  a kiraköasztal fix —  tehät 
nem süllyeszthetö s Igy alig lehet a geppel valö 
gyakori megälläst —  a kesz nyomat elszällltäsa 
celjäböl —  elkerülni.

A  kettüräs gepnel fokozott mertekben van az 
anyag tartössägänak jelentösege, minthogy a gep 
nyomästeljesltmenye nagy es amlg az egyszerü 
gyorssajtö nyomöhengere 1200— 1600-ig szalad, 
addig a kettüräs gepnel a 2000— 2500 nyomäsnäl 
a dupla, tehät 4—5000 fordulatot tesz meg.

Hogy ezt a gep blrja, ehhez igazän a legjobb 
anyagok felhasznäläsa es a meghajtäs szerveinek 

legtökeletesebb megmunkäläsa szükseges.
A  kettüräs geppel befejeztük az Ivröl nyomö 

könyvnyomdai gepek tärgyaläsät es räterünk a

V. Magasnyomäsü körforgögepek-nel

tapasztalt üjdonsägok beszämolöjära.
Ha ezt a feladatot is a tärgyat megerdemlö 

alapossäggal vizsgälnök, ügy bizony hosszü olda- 
lakon ät lehetne mindazon különben igazän erde
kes es fontos reszletekröl Irni, amelyikben a mo
dern gepgyärtäs oly gazdag.

Miutän azonban erröl a jelen keretek között 
nem lehet szo, arra törekszünk, hogy a körforgö-

gepek epltesenel tekintetbe jövö legföbb szempon- 
tokat —  ha szükseges nehäny detailkerdessel ösz- 
szekapcsolva —  domborltsuk ki.

A  körforgögepek ket nagy csoportjäböl —  az 
ujsägnyomö- es az illuszträcios gepekböl —  ez 
utobbi sokat veszitett jelentösegeböl az offset-, de 
meg inkäbb a melynyomäs elöretörese folytän s 
Igy ezen gepcsoporttal nem is foglalkozunk reszle- 
tesebben, hiszen az, ami az ujsägnyomö-gepekre 
igaz, az ältaläban igaz az illuszträcios gepre is, 
legaläbb is azon szempontokat illetöleg, amelyek- 
röl szo lesz.

Az ujsägnyomö-körforgögep külsöleg is szembe- 
tünö vältozäson ment ät. A  gep körvonala zärt, 
tömör egyseget kepez, rendkivül masszlv be- 
nyomäst tesz, dacära az aränylag redukält hely- 
szüksegletnek, a reszek minden oldalröl könnyen 
hozzäferhetök, kezelesük gyorsan es keves fogäs- 
sal lehetseges. Minden eszköz egy cel feie tör: a 
gepböl a maximälis gyorsasägot kihozni, amely a 
mai expressz-sorozatos gepeknel a 18.000 örän- 
kenti nyomäsnäl tart es ki tudja, hovä fog meg 
fejlödni.

Hogy ezen iram lehetseges legyen, a gepet oly 
alacsonyra epitik, amilyenre csak egyältaläban le
het. A  nyomömü egeszen lent fekszik, a meghaj
täs, paplrhengereket tartö- es vältöcsillag a pin- 
ceben van helyezve.

A  festek utänpötläsa, a hengerek vältäsa, azok 
meghajtäsa, a kesz peldänyok toväbbitäsa, mind 
automatikusan törtenik.

Ezek nagyjäban azok az eszrevetelek, amelyek 
a gep szemlelöjet az elsö pillanatban megragad- 
jäk. Ha azonban toväbb megyünk es az egesz ker- 
des technikai elgondoläsät vizsgäljuk, ügy igen er
dekes rendszer kialakuläsät fogjuk tapasztalni.

HANS WUNDER
% N YOMD AFEST&KGYÄR

BERLIN-WILHELMSBERG
vlläghlrü nyomdai, litogräfiai, offset- 
6s mölynyomöfestökeinek magyar- 
orszägivez6rk6pviselete 6s ierakata

KLEIN KÄROLY GRAFIKAI SZAKÜZLET
BUDAPEST VI, GRÖF ZICHY JENÖ UCCA 44 
TELEFÖN: TEREZ 283-85
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Egy körforgogep beszerzese mindenkor sülyos 
befektetest jelentett, igaz ugyan, hogy foko- 
zott termelökepessege folytän gyorsabban is amor- 
tizälödott. Miutan pedig rendszerint specialis ki- 
vänsägok, illetöleg szüksegletek —  alak, hajtoga- 
tas stb. —  alapjän keszült, hasznälhatösäga eset
leg csak egy, legjobb esetben pedig alig egypar 
üzemre redukälödott.

Mar mostan, ha az elöällitott lap terjedelme 
vagy peldanyszäma —  esetleg mindkettö —  meg- 
növekedett, a gep hasznälhatatlanna vält. Az el- 
adäsi erteke alig volt az öcskavas ärän felül. Igy 
sokszor került üzemen kivül —  különben igen jö- 
karban levö körforgogep —  csak azert, mert na
gyobb terjedelemre kiepithetö nem volt.

Ez a ferde helyzet szoritotta a gepgyärakat oly 
körforgögepegysegek —  rendszerint 8 vagy 16 ol- 
dalas —  megepitesere, amelyek lehetöve teszik 
nemcsak a gep toväbbi kiepiteset, hanem egyeb 
kombinäciökra is mödot nyujt.

Ezen —  mondjuk —  16 oldalas körforgögep
egysegek egymäs mellett es egymäs fölött össze- 
epithetök, ügyhogy ezek együttmüködese igen cse- 
kely szerelesi munka utän lehetseges.

De a tervezök nem ällottak meg ennel a pont- 
näl, hanem a gyakorlat diktälta szüksegletnek tet- 
tek eleget akkor, amikor ezen egyseget a lehetö 
legegyszerübbre keszitettek.

Egy 16 oldalas ügynevezett Seria-gep bärmely 
resze kicserelhetö a mäsik egyseg megfelelö resze- 
vel.

Egy 4 X 16 oldalas gep pl. dolgozhat mint 62 
oldalas gep egy 64 oldalas lap elöällitäsän, mint 
2 X 32 oldalas gep ket lap elkeszitesen es vegül 
el tud 4 különbözö 16 oldalas ujsägot is kesziteni.

A  gep es alkatreszeinek egysegesitese a gep ra
cionälis —  es igy olcsöbb —  elöällitäsa szempont
jäböl is fontos, de meg azert is, mert ügyszolvän 
az összes reszeket elöre raktärra lehet gyärtani, 
es csak az oldalfalakat keil öntetni, bär ma mär 
ezt is elöre keszitik sorozatosan.

Ilymödon egy 64 oldalas gep elöällitäsa härom 
hönap alatt kesz, hiszen csak a hajtogatöszerkeze- 
tet keil tervezni es a gepet szerelni.

A  körforgogep hajtogatöszerkezetere nezve szük- 
segesnek tartom megjegyezni —  es ez azutän 
ältalänos ervennyel bir — , hogy a gyakorlat itt is 
azt parancsolja, hogy lehetöleg ne komplikäljuk

fölöslegesen a hajtogatöszerkezetet oly követel- 
menyekkel, amelyek alapjäban veve csak ritkän 
hasznälhatök ki, illetve nem oly jelentöseggel bir- 
nak, hogy az ezältal remelt elönyökert esetleg az 
egesz hajtogatöszerkezet nehezen kezelhetöve 
välik.

Nem szabad ugyanis megfeledkeznünk arröl, 
hogy a körforgogep nyomäsi sebessegevel a hajto- 
gatäs sebessege is növekedik s igy egy nehezebb 
hajtogatäs mär ab ovo kizärja a gep gyorsasägänak 
teljes kihasznäläsät.

Igy peldäul ma mär drötfüzöszerkezetet hajto- 
gatöszerkezetbe nem epitenek be.

Az ügynevezett Express-körforgögepeknel pedig 
a 16 oldalas egyseg eppen a sebesseg miatt nem 
16 oldalt, hanem 2X 8 oldalt hajtogat.

VI. Az offsetgepek

a nyomästechnika mäsik fajänak, a siknyomas- 
nak legfiatalabb kepviselöi, amelyek nagyon elter- 
jedtek, de nem leptek tül jelentösegüknek azon 
keretet, amelyet szüksegszerüen el kellett foglal- 
niok.

Az offsetnyomäsnak nälunk nehäny evvel ezelött 
oly viharos terhöditäsa ma mär befejezettnek 
tekinthetö es megällapithatjuk, hogy azok a tül- 
zottan optimista jösläsok, amelyek ezen technikä- 
hoz füzödtek, nem vältak valöra es hacsak valami 
egesz alapos —  a mai offsetnyomästöl teljesen 
elterö —  vältozäs fei nem fog lepni, ügy nem is 
valösulhat meg.

Hogy pedig jelen soraink felre ne ertessenek, 
ügy sietünk leszögezni, hogy most arra az älomra 
celzunk, amely szerint az offsetet egyszerüen min- 
denre alkalmassä lehet tenni. Mär pedig erröl 
igen hosszü idön ät szö sem lehet; mert a magas- 
nyomäst ott, ahoi abszolüt melysegü szöveget aka- 
runk elerni, nem tudjuk nelkülözni, az ügynevezett 
akcidenciät sem lehet magasnyomäs nelkül elkep- 
zelni stb.

Ott pedig, ahoi finom tönusü kepek es illuszträ- 
ciöknak egyedül vagy szöveggel valö elöällitäsa 
szükseges, ott a melynyomäs utölerhetetlen.

Igy hät az offset is bizonyos akciörädiusszal bir, 
amelyen kivül esetleg lehet, de nem rentäbilis 
menni.

Mindezt igazolja az a körülmeny, hogy az offset
gepek teren hosszabb idö öta ügyszolvän semmi

2 }



M A G Y A R
^ ■ G R fl F I K A

emlitesre meltö ujdonsäg sem került felszinre. 
Nincs ami a geptervezöket animälja, mert offset- 
gepet ma mar igen nehez eladni, a nyomdak mar 
be vannak rendezkedve es az offsetnyomas terme- 
kei iranti kereslet, ha nem is csökkent, de minden- 
esetre stagnäl.

Annäl nagyobb erdeklödes mutatkozik egy a 
grafikai ipar egyik legklasszikusabb es megis leg- 
ifjabb eljäräsa, a

VII. Melynyomäs 

iränt, amely bär hosszü evszäzadok öta ismeretes, 
mindenkor meg tudta örizni exkluziv jelleget es 
csak a fotomechanikai eljäräsok tökeletesedese es 
ältalänos elterjedese tette lehetöve ezen kifejezese- 
nek finom ärnyalatäban es megis eröteljes jellege- 
ben utolerhetetlen nyomtatäsi eljäräs szeleskörü 
elterjedeset.

A  melynyomäs konkurenciakepesseget —  a leg- 
utöbbi evtizedekig —  nemcsak a nyomöforma elö- 
ällitäsäval järö rendkivül körülmenyes es teljesen 
individuälis munka csökkentette nagy mertekben, 
hanem a megfelelö racionälis nyomtatäs, mäs szö- 
val a megfelelö nyomögep hiänya.

A  m&ynyomögep festekezese a k^pzelhetö leg- 
egyszerübb es mindössze egy festekvälyuböl, egy 
bärsonybehuzatü felhordöhengerböl es a henger 
hosszäban felfekvö vekony acellemezböl, a levonö- 
kesböl äll.

Bärmennyire egyszerü is a festekezes, a mai 
ertelemben vett melynyomäst siklemezröl nem 
lehet megoldani s igy mär az elsö kiserletet is 
reznyomöhengerröl valö nyomässal kezdtek el, 
amely folyton forgö körmozgäsänäl fogva a nor- 
mälis körforgögepekhez lett hasonlövä.

Ezen elv ma is alapjät kepezi a melynyomögep- 
nek es azok a vältozäsok, amelyeket ezen geptipus- 
näl tapasztalunk, inkäbb a festekezest, szäritäst, a 
gep kezeleset, annak teljesitmenyenek es minö- 
segenek fokozäsät celozzäk. Söt toväbb menve, azt 
is lätjuk, hogy az ivröl nyomö es vegnelküli papir- 
röl nyomö melynyomögep közötti különbseg —  a 
hajtogatöszerkezettöl eltekintve —  eppen a szäri- 
täs mikentjeben rejlik, mig a nyomömü ügyszöl- 
vän teljesen azonos.

Mär a fentiekböl is nyilvänvalö, hogy a szärt- 
täsnak a melynyomäsnäl valami egeszen kiveteles

MINDEN VÄRAKOZÄST FELULMULT!
A gyakorlatböl vett bizonyitvänyok a szedögep meglt616s6n61 nagy- 
fontossägüak. Az itt lenyomtatott legüjabb keletü megnyilvänuläsok a

» TYPOGRAPH« SZEDÖGEP
r. ,  1928 november 27

Alulirott ezennel kijelentem, hogy 1913 otaaz 
ön szedogepevel dolgozom. E tizenöt ev alatt a 
nevezettTypograph-geppel több mint kielegito 
szallitasi eredmenyt ertem ely mertaterme- 
lesi eredmenyek min den vdrakozdst fe lü l-  
multak, es pedig egyreszt a rendkivül cse
kely uzemi költsegek miatt nagy szedes- 
produkcio mellett, mdsreszt a soröntes fe- 
lülmulbatatlan jo  minosege tekinteteben.

G .G .

mellett önmaguk6rt besz61nek:

C., 1928 november 27

Mig legjobb szedom 7000 betüs dllando örankenti teljesit- 
menyt er el, a többi szedo a masik hdrom gepen szinten 6000 
betüs teljesitmenyt szdllit.

Senki jobban mint ön nem dllapithatja meg,, hogy a több 
mint 15 ev alatt,mialatt gepeim üzemben vannak, potreszek- 
ben csak egeszen minimalis volt a szüksegletem es 
sohasem gydrtdsi hibak folytdn, hanem csak a hosszü ido alatt 
bekövetkezett elhaszndloctas miatt volt szükseges.

A soröntes meg ma is teljesen kifogdstalan es ketsegen kivül 
jobb, mint mdsrendszerü gepeken, amelyeknek negyszeresek az 
üzemi költsegei. ~Z~G
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Vez6rk6pviselö Magyarorszäg resz6re: Krammer Lipöt, Budapest VI, Bajnok ucca 26. szäm 

Budapest röszere; Tänzer Miksa, Budapest VII, Akäcfa ucca SO. szäm



Bortnyik Sändor: Moziplakät



N
D

E
G

S
Z

E
R

E
P

L
E

S
E

B
ER

LE
TS

Z
Ü

N
ET

* 
RE

N 
DE

S 
H 

EL
YÄ

 
R

A
K

JU
S

H
N

IJ
 

V
E

Z
E

TE
S

E
 

M
E

L
L

E
T

T

A
V

f
G

S
Z

IN
H

Ä
Z

B
A

N



IG
A

Z
G

.-
F

Ö
O

R
V

O
S:

 D
R

. 
G

E
R

G
E

LY
 

JE
NÖ

 
• 

TE
L.

.: 
J.

 4
21

-7
6

MARTONHEGYI 
SZANATORIUM

B U D A PE ST  I ,# T A M Ä S  UCCA 22. SZÄM

A SVÄBHEGY DE LI LEJTÖJEN  
380 M MAGASSÄGBAN •
BUD APEST K ÖRNYEKENEK LEG SZEB B  
fiS L E G C SE N D E SE B B  PONTJÄN 
2500 NEGYSZÖGÖLES PARK BAN •  
H IDEG ES MELEGVIZ •  
VlZGYÖGYINTEZET •  
B IG IE N IK U S-D IE T Ä S K E Z E L E S#

I
JAVALLVA:
GYENGE, VfiRSZEGfiMY, 
HURUTOS EGYßNEKNEK 
ZÄRT (NEM FERTÖZ«) 
TÜDöCSÜCSHURUTNÄL 
MAKACS HÖRGHURUTNÄL 
MELLHÄRTYABÄNTALMAKNÄL

TELEFON: AUT. 662—20

Bortnyik Sandor: Prospektus boriteklapia



FIEDLER JÄNOS
LENIPARI RESZVElNYTÄRSASÄG

KOMÄROM
KÖZPONTI IRODA:

B U D A P E S T  V, NÄ DO R  U. 14
LENGYÄRAK:

KOMÄROMBAN esCSURGÖN

F O N Ö -, F E H fiR lT Ö -, 
FESTÖ-, CßRNÄZÖ- ES 
SZÖVÖGYÄR • APPRE- 
TURA ES IMPREGNÄLÖ 
TILOLT fiS GEREBENE- 
ZETT DENEK • KOCSI- 
TAKARÖK .  PONYVÄK 
LENKÖCOK • LENFONA- 
LAK * LENSZÖVETEK

JOHANN 
FIEDLER
FLACHSINDUSTRIE A. G. #  K O M Ä R O M

ZENTRALKANZLEI:
BUDAPEST V, NÄDOR UCCA 14

SPINNEREI, BLEICHE, 
FÄRBEREI, ZWIRNEREI 
U. WEBEREI. APPRETUR 
U. KONFEKTIONS
ANSTALT. GESCHWUN
GENE U. GEHECHELTE 
FLACHSE-, WERGE-,
U. LEINENGARNE

GIOVANNI
FIEDLER
S.A .D ’IN D U S T R lA D IL IN O #  K O M Ä R O M

UFFICIO CENTRALE:
BUDAPEST V, NÄDOR UCCA 14

F1LANDA DI LINO, TELA 
TURA, TINTORTA E FAB 
BRICA DI FILATURA E 
D’APPRETURA, IMPRE- 
GNAZIONE, L1NI SCA- 
PECCHIATI, C ANAPA

FRANK ES BERGER

BUDAPEST VIII, BAROSS UCCA 21

ELEKTROMOS 
GYÄR
ELEKTROMOTOROK
TR A N SZM ISSZIÖ K
V IL L A M O S -
B E R E N D E Z & S E K

T E L E F O N
J Ö Z S E F

3 7 4 - 0 5

Bortnyik S ändor: 
C egkartyak



M A G Y A R  ^ S S ä ä m m ä S S S ^ ^ ^ ^ ^ S S S S m  
mmmmmmnmmmmmmmmmmm 5  r  a  f  i k  a

szerepe van, bar ma meg vannak, akik ezt nem
csak hogy fei nem ismerik, hanem ketsegbe is 
vonjäk.

Elsösorban ezek reszere —  akiknel a hallott 
velemenyek alapjän a melynyomasi eljaras nagyon 
is felületes ismeretet keil felteteleznem —  adom 
a következökben a melynyomäs szäritasi proble- 
majanak rövid összefoglaläsät több oldalröl meg- 

vilägitva.
Ezen utöbbi kitetel kiemelese azert volt szükse

ges, miutan nem egy esetben volt alkalmam a 
melynyomäs egyik-mäsik igen alapos ismeröjevel 
vität folytatni oly kerdesekröl, amelyek ma mär 
nem is kerdesek, hanem befejezett tenyek, de az ö 
gondolatkörebe nehezen kapcsolödik bele azert, 
mert egy bizonyos munkafolyamatot megszokva, 
ehhez ragaszkodik es nem akar, vagy nem tud 
tudomäst venni a vältozott viszonyokröl.

Mindenesetre ha valahol, ügy itt van szükseg 
a legabszolütabb objektivitäsra.

Mär mostan a tärgyra terve, azzal kezdem, hogy
—  mint azt mär elöljäröban is emlitettem —  a 
szäritäs mödja lenyegileg ketfele lehet, espedig 
vagy termeszetes, vagy mesterseges, a rendelkezesre 
ällö eszközök szerint pedig vagy heviteses vagy 
legszärltäsos, avagy pedig a kettö kombinäciöja.

Hogy pedig el ne terjek tülsägosan jelen soraim 
eredeti celjätöl, t. i. a gepek ismertetesetöl, talän 
a legcelszerübb lesz mingyärt magän a gepen 
toväbb indulni.

Az ivröl nyomö melynyomögep teljesltmenye 
nemcsak kvantitativ, de kvalitativ is nagy eiterest 
mutat a vegnelküli papirröl nyomö gep teljesit- 
menyevel szemben. Ezen különbseg különösen 
akkor välik szembetünöve, amikor fakszimilek vagy 
szines reprodukciök elöällitäsäröl van szö.

Tegyük fei, hogy maratäsunk minden tekintet- 
ben fedi az eredetit, a festek aränylag gyorsan szä- 
radö, a papir jö szivökepes stb. es megkezdjük a 
nyomäst a melynyomögepeknel szokott 2200—  
2500-ig terjedö öränkenti nyomässzämmal. Ez mär 
az offsetnyomäsnäl is —  amely pedig rendkivül 
keves festekkel dolgozik, szäritäs szempontjäböl 
nehezsegeket okozhat, a könyvnyomäsnäl pedig
—  igen keves papirfajtätöl eltekintve —  a lehü- 
zödäs veszelyet vonnä maga utän.

Ezek utän nem nehez a szäritäs jelentöseget a 
melynyomäsnäl felertekelni, ahoi pedig a festek-

mennyiseg a sokszorosdt teszi ki minden mäs eljä- 
räsnäl hasznält festekmennyiseggel szemben.

Ha tehät a melynyomögep gyorsasägät ki akar- 
juk hasznälni, anelkül hogy a meg nem szäradt 
nyomat kellemetlensegeit viselni kelljen, ügy elö- 
ször is gondoskodnunk keil a nyomat tökeletes 

megszäritasäröl.
Amilyen egyszerünek lätszik a kerdes, annyira 

megnehezitik annak tenyleg ideälis megoldäsät lät- 
szölag aprö, de a nyomat minösege szempontjäböl 
megis fontos körülmenyek.

Ha ugyanis a friss nyomatot —  mondjuk, hogy 
hevitödobon ät —  szäritjuk, ügy a következö jelen- 
segeket fogjuk tapasztalni:

1. A  gyors szäritäs következteben a festek ätüt 
a papiron.

2. A  festekben levö kötöanyag (xylol) gyors 
elillanäsa folytän a festek porözussä välik es nem 
köt a papiron.

3. A  nyomaton finom feher hajszälhälözat 
(repedes) keletkezik, amely a papiros es a festek 
különbözö mertekü összehüzödäsa folytän lep fei.

4 . Többszinü nyomat eseteben a papiros külön
bözö mertekü összehüzödäsa folytän illesztek- 
különbsegek lepnek fei.

A  fentiek csak egy reszet kepezik mindazon 
„örömöknek” , amelyben a gepmesternek ily eset
ben resze lehet.

Ha tehät ezt el akarj.uk kerülni, ügy a tökeletes 
megszäntäs feltetelet azzal keil kiegesziteni, hogy 
lehetöleg termeszetes üton szarttsunk. Ha pedig 
tekintetbe vesszük, hogy egyreszt a festek szäritä- 
sära bizonyos idöre —  nem tülsägosan rövid idöre 
van szükseg, mäsreszt a gep gyorsasäga nem sza
bad hogy szenvedjen a szäritäs miatt, ügy a hevites- 
sel valö tülintenziv szäritäs kvalitäsos munkäkra 
nem jöhet tekintetbe.

Maradna a legszäritäs, mint mesterseges möd- 
szer es a közönseges befolyäsmentes szäritäs.

Ennek konstruktiv kivitele a sok kiserletezesen 
ät mär meglehetösen kialakult es rendszerint egy 
kombinält eljäräsban nyer alkalmazäst, amelynel 
a friss nyomatböl elöször is a xylolgäzok elpärolog- 
tatäsät segitik elö bö levegöätfuvatässal, azutän 
egy kiraköszerkezetre kerül, amelyen az ilymödon 
elöszäritott iv oly hosszü utat tesz meg (egyidejü
leg 6— 8 Iv van üton ezen szerkezetben), hogy az 
önmagätöl szärad meg.

2 5
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Ami lehetseges az ivnyomögepnel, az a kör- 
forgögepnel a fokozott nyomasszamnäl es a szep- 
es hätnyomäs következteben jelentösen nagyobb 
festekmennyisegnel fogva nem valösithatö meg.

A körforgögep 7— 8000 nyomäst vegez örankent 
es igy termeszetesen egeszen mäs itt a feladat. 
Ezzel szemben a kvalitäs tekinteteben is redukäl- 
tabb igenyekkel lepünk fei, ami azonban meg 
tävolröl sem jelenti azt, hogy az elöbb az ivnyomö- 
gepeknel felsorolt nehezsegeknek itt fei szabad 
lepni.

Bär a körforgögepeknel a szäritäs csakis mester- 
seges lehet, meg nem jelenti azt, hogy most azutän 
mindegy, hogy hogyan csinäljuk. Itt is kerülni keil 
a kizärölag fütessel valö szäritäst.

Nagyjäban ket rendszer alakult ezideig ki. Az 
egyik hevitödobokkal szärit, a mäsik fütölemezek- 
kel kombinält legventiläciöt alkalmaz.

Egyszerü räpillantässal megällapithatjuk a kettö 
közötti lenyeges eiterest, mert amig a hevltödobon 
relativ igen kis idö alatt keil a nyomatnak meg- 
szäradni —  ami mindenesetre hätränyos — , addig 
a mäsiknäl hosszü üton ät alulröl fütölemezekkel,

felülröl levegöräfüvässal szärit s igy a papirpälya 
tülsägos felmelegedese is elkerültetik. Nem kevesbe 
fontos szerepet jätszik a papirpälya vezetese, amely 
a hevitödobos elrendezesnel meglehetösen bonyo- 
lult es Igy nemcsak a papxr szakitäsära ad több 
lehetöseget, hanem a gäzok eltävozäsät is meg- 
neheziti es a papxr kigyulladäsänak kedvez.

A  hevltölemezekkel, a ventiläciöval szäritö kon
strukeiö egyszerü papirvezetese es eppen a venti- 
läciö következteben fokozott gäz eltävolltäsa foly
tän ez a veszely fei nem lephet.

Arröl sem szabad megfeledkezni, hogy a szäritö- 
dobon a friss nyomat elmäzolödäsa is lehetseges, 
miutän a papirpälya ezen fekszik fei, mig a hevitö- 
lemezeknel egy direkt erintkezes ki van zärva.

A szäritäs kerdesevel meg sokkal reszletesebben 
lehetne —  söt talän kellene is —  foglalkozni, ha 
nem kerültünk volna oly kerdeshez, mely külö
nösen napjainkban bir fokozott aktualitässal, s ez 
a szines melynyomäs kerdese.

Amig „csak" arröl van szo, hogy Ivnyomögepen 
akarunk többszmü melynyomäst produkälni, ügy 
ennek sikere 90%-ig a maratö kezeibe van leteve,
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es meg ma is, amikor a tapasztalatok es seged- 
eszközök egesz serege äll rendelkezesre, nagy mer
tekben individuälis.

Ami a nyomäs mechanikäjät illeti, ügy a nor- 
mälis eljäräs az, hogy a szinek nyomäsänak 
egymäsutänja nincs szerkezetileg összekapcsolva, 
vagyis az elsö szin utän egy bizonyos pauza äll be 
es csak azutän következik a mäsik szin stb.

Kiserleteztek több iränyban a szines nyomäs- 
nak —  speciel a häromszinnyomäsnak —  a mecha- 
nizäläsäval olymödon, hogy härom normälis iv- 
nyomögepet ügy kapcsoltak egymäsutän, hogy a 
megnyomandö iv vegigmenjen automatikusan mind 
a härom egysegen es igy a szinek közvetlenül egy
mäsutän nyomatnak.

Ezen eljäräs gazdasägi hätränya a nagy gep 
s igy az azzal összefüggö inveszticiö költsege.

Meg nem is regen nagy remenyeket füztek egy 
ketszintnyomögephez, amely ma mär ad acta van 
teve, miutän csödöt mondott a szäritäs kerdese.

Egy mäsik konstrukciö a häromszinnyomäs egy 
igen figyelemremeltö megoldäsät pröbälta oly
mödon megoldani, hogy az ivet egy nagy nyomö-
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es szäritöhengeren vezetve, härom fordulatot tesz. 
Mindegyik fordulatnäl automatikusan kapcsolödik 
be egy nyomohenger, amely a nyomäst elvegezve, 
ismet leällitödik.

A  regiszter szempontjäböl ketsegtelenül elönyös, 
hogy az ivfogö a härom nyomäs alatt nem engedi 
el az ivet, de a szäritäs kerdese itt is problema- 
tikus.

Ami a vegnelküli papirosröl nyomö többszin- 
nyomömelynyomö-körforgögepeket illeti, ügy itt 
ket förendszert különböztetünk meg. Az egyik meg 
nyomäs elött elvägja a papirt es Ivfogök szällitjäk 
egyik nyomömüböl a mäsikba a papirost. A  mäsik- 
näl a papir nem vägatik meg elöre es igy fut ät 
a härom vagy negy nyomöhengerpäron.

Az elsö elönye a papir hüzödäsänak megaka- 
dälyozäsa es igy az illesztek biztositäsa. Ezzel 
szemben, miutän ivekbe van a papir vägva, a haj- 
togatöszerkezet nem bir azzal az univerzälis telje- 
sitmennyel, amihez normälisan szokva vagyunk.

A  mäsiknäl a gep csak aränylag keskeny papir- 
szelessegre hasznälhatö, miutän a szinek regiszteret 
különben nem lehet biztositani. A  papir szakadäsa 
is gyakoribb es az illesztek ällandö ellenörzese 
szükseges. Ezzel szemben a hajtogatöszerkezet lehet 
egeszen univerzälis.

A  mai nyomdaüzem gepterme ügyszolvän egy 
labirintus, nemcsak a laikus reszere, hanem lassan- 
lassan a nyomdaipart különben alaposan ismerö 
szakember reszere is. Egesz külön tudäst jelent ezek 
ismerete es a legjobb akarat mellett sem kivänhatö 
meg a gepmestertöl, hogy mind egyformän ismerje.

A  specializäläs korszakät eljük es a munkafel- 
osztäs mai formäja odatendäl, hogy lehetöleg a 
speciälis ismeretek kören belül meg toväbbi eltolö- 
däst idezzen elö.

Amikor ez egyreszröl —  espedig a gepmester 
reszeröl —  azon munkaterület, es talän csakis azon 
munkaterület alapos es kimeritö ismeretet kivänja, 
ugyanakkor azonban a nyomda eien ällö veze- 
tötöl az üzemeben dolgozö valamennyi beren- 
dezesenek ältalänos ismeretet követeli meg, hogy 
ilymödon ügy teljesitökepesseget, mint pedig hasz- 
nälhatösägät illetöleg teljesen täjekozva legyen.

Jelen soraink ez utöbbi celt szolgäljäk, s ha sike
rült ennek csak kis mertekben is eleget tenni, ügy 
färadozäsunk märis elnyerte jutalmät.

Löwy Läszlö okl. gepeszmernök
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Tarlözas a regebbi szakirodalom mezejeru
Nincs semmi üj a nap alatt! —  ezt mondta älli- 

tölag Ben Akiba nevü rabbi, zsidö tudös. De ha 
nem mondta volna o, akkor is tudnök, hogy min
den, bärmily modernnek lätszö emberi eszmenek. 
gondolatnak, tanitäsnak, törekvesnek mär a leg- 
regibb idökben is letezett valamely elöfutärja, elö- 
harcosa. Hiszen a jogäszok meg ma is meritgetnek 
a regi römaiak jogalkotäsainak kütjäböl; az orvo- 
sok meg ma sem vetettek el az ökorban eit es nagy 
hirre vergödött Galenus nevü görög orvos tantete- 
leinek egyiket-mäsikät; a drämairök meg ma is a 
regi görög drämairök: Aischylos, Euripides, So
phokles ältal megalapozott elvek szerint szerkesz- 
tik meg szindarabjaikat; a bölcseszek meg ma is 
sokat fogadnak el az ökori görög Plato, Sokrates, 
Pythagoras stb elmeleteiböl; a szobräszoknak az 
ökor Praxitelese, a közepkor Michel Angelöja, a 
festöknek a regi olasz, hollandus festöiskoläk meg 
ma is sokban mintakepül szolgälnak. Miert len- 
nenk eppen mi, nyomdäszok, kivetel ez alöl az 
ältalänos szabäly alöl es miert becsülnök le azo- 
kat az igazsägokat, amiket a tollforgatäshoz is ertö 
szaktärsaink irtak szakmänk egyik-mäsik ägazatä- 
röl, csupän azert, mert azok az iräsok mär regen 
lättäk meg a napvilägot? Az elsärgult lapok- 
böl igen sok hasznavehetö es ma is teljes egesze- 
ben helytällö igazsägokat lehet kiböngeszni. Ezert 
föltettem magamban, hogy az ilyennemü, meg ma 
is az igazsäg es helytällösäg erejevel hatö iräso- 
kat hebe-korba üjböl elökotorom es fölfrissitve 
tälalom szaktärsaim eie; hiszen elöttünk üj 
nyomdäsznemzedek nött fei, amelyik mär nemigen 
birja a nemet vagy mäs idegen nyelvet es lgy nem 
elvezheti a häborüelötti vagy meg regebbi szak- 
irodalmat, leszämitva meg azt a körülmenyt is, 

hogy ezek a folyöiratok nemigen hozzäferhetök a 
szämukra, meg ha birnäk is az illetö idegen 

nyelveket.

Ezt a szändekomat megvalösitandö, regi szak- 
lapokban lapozgattam; e munkäm közepette az 

aläbbi közlemenyt talältam egy elökelö nemet 
nyomdäszati szakfolyoirat egyik hüszevelötti füze- 
teben:

Thparancsolat az akcidensszedö szamära.

1. En, az öntött betü, vagyok a te istened, en 
vezettem ki az emberiseget a sötetsegböl es gyuj- 
tottam meg szämära a tudäs szövetneket.

2. Ne legyenek mäs isteneid rajtam kivül; ne 
alkoss magadnak ilyeneket metszett vagy rajzolt 
müvekböl.

3. Ne szentesitsd a celt hamis eszközökkel es 
cselfogäsokkal es ne igyekezzel ilyesmikkel nyom- 
tatvänyaidon hatäst elerni; hidd el, nem mara- 
dandö az.

4 . Tiszteljed a szakmai atyäidröl rädmaradt ha- 
gyomänyokat; ha olykor-olykor vetsz ellenük, erre 

mentseget nem fogsz tudni talälni.

5. Ne gyilkold a kezedbe adott betüöntödei 
anyagot szetvagdosässal, hajlitgatässal es egyeb 
haszontalan munkäval, hiszen a tönkretett anyagot 
a megrendelö nem fizeti meg.

6. Ne paräznälkodj a diszitmenyek rädbizott 
kincseivel; jöl kifejlesztett, biztos szepeszeti erze- 
sed övjon meg a tülhalmozästöl es az összevissza- 
keverestöl. Igyekezz megismerni a szakmäba vägö 
üjdonsägokat es igy haladj elöre.

7. Ne lopd el a grafikus müveszek es szaktär- 
said ötleteit. Väljäl epoly ügyesse, aminök ök es 
iparkodj magad is üjat alkotni.

8. Ne becsüld le szaktärsaid munkäjät. Inkäbb 
vilägositsd fei öket, ha hibäznak valamiben es ser- 
kentsd öket üjabb alkotäsokra; ez majd hasznära 
välik szaktärsaidnak is, magadnak is, a szakmä- 
nak pedig becsületere fog välni.

9 . Ne ldvänd el felebarätod anyagät es ne akar- 
jäl dolgozni oly betüfajokkal, amelyek nincsenek 
meg abban a nyomdäban, amelyben dolgozol; 
ilyesminek mindig nemkivänatos következmenyei 
szoktak lenni, mert kölcsönözgetesekhez vezet, 
amiböl vegeredmenyben mindket fei szämära baj 
ällhat elö.

10. Ne kontärkodj a rajzolö szakmäjäban, mert 
hiszen te könyvnyomdäsz vagy es nem müvesz. 
Mellözzel oly tevekenykedest, amely nem väg 
hatäskörödbe. A  rajz es a metszes csak eszközül 
szolgäljon tevekenysegedben, ezek tudniillik nem
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lehetnek a tipogräfus öncelü eletlehetösegei. 
Gutenberg azert teremtette a mozgathatö betüket, 
hogy azok segitsegevel csinos szedeskepeket alkot- 
hassunk es ne kelljen olyasmiket rajzolni, amik a 
nyomdäsznak amügyis rendelkezesere allanak.

*

Aki figyelmesen ätolvasta ezt a tizparancsola- 
tot, az minden egyes szavät alalrhatja. Meg az is 
figyelemremelto, hogy a hajlitgatäst es egyeb 
anyagrontäst is csak a betüöntödeböl szärmazö

anyagra tilalmazza. Mert a szedögeppel elöällit- 
hatö sorokkal, körzetekkel, leniäkkal, reglettakkal 
manapsäg mär sok esetben igen könnyen ällftha- 
tunk elö oly akcidenciäkat, amelyekben a ter- 
viszonyoknak megfelelö, aränyosan es szepen, kü
lönbözö xvalakban hajlitott sorokkal igen gyakran 
hatärozottan szebb hatäst tudunk elerni, mintha 
azokat egyenesen futöknak hagynök. Ahoi meg 
nincs szedögep, ott ne hajlftgassunk, hacsak a 
megrendelö kifejezetten nem kivänja.

Rasofszky Andor

A Magyarorszägi Grafikai es Rokoniparosok 
Fönökegyesülete a jöminösegü nyomdatermekek 
nepszerüsitese celjäbol ez ev äprilis haväban meg- 
rendezi az Iparmüveszeti Müzeum helyisegeiben 
a magyar sokszorosito iparok kiällitäsdt.

A kiällitäs tartama härom hetre van tervbeveve 
es a magyar nyomdatermekek propagandäjät lesz 
hivatva szolgälni, mert ideje eppen beleesik a Ta
vaszi Väsär idötartamäba es igy, ha sikerül a Ta
vaszi Väsär lätogatöiban az erdeklödest a kiällitäs 
iränt fölebreszteni, amiben nincsen okunk ketel- 
kedni, akkor a kiällitäs nemcsak erkölcsileg, ha
nem közvetve anyagilag is eleri celjät.

Most az a fö, hogy elsösorban a nyomdai erde-

ö n n e k  is m eg k e i l  v e n n i

MR6YDR KÜLÖHSZÄMUHKflT
A mai magyar fametszet ki
välö, több mint 60 müveszi 
fametszettel ellätott k6p6t 
nyujtja.Ezen különszäm ära 
RM. 1.20 bGrmentve 
Fizessen elö 5-ik 6vfolya- 
mäba 16pö folyöiratunkra! 
Elöfizetesi är negyedeven- 
k6nt RM. 2.10 b6rmentve

„DER HOLZSCHNlir
Havi szemle a fa
metszet äpoläsära
6s fejleszt6s6re TH. KÖRNER, VERUG,

Stuttgart (Nemetorszäg) 
Reinsburgerstrasse 95/97

keltsegek figyelmet es erdeklödeset föl lehessen 
kelteni jolfelfogott erdekeik irant. Ertjük ezen, 
hogy minden üzem es minden szakember meg- 
tegyen minden töle telhetöt a kiällitäs sikere erde- 
keben. Most igazän idöszerü a buzditö fölkiältäs:

—  Mindenki a födelzetre! Mindenki järuljon 
hozzä nyomtatvänygyüjtemenyevel, akär üzem, 
akär mesterszedö, hogy a magyar nyomdaipar be- 
csülete ismet fennen ragyogjon. Nagyon sok ma- 
gänkezben levö jo propaganda- es reklämnyom- 
tatvänyt ismerünk, amely ha a kiällitäs rendezöse- 
genek rendelkezesere äll, feltünest keltö kiälli- 
täst tud rendezni. Ez pedig az üzemeknek is, de 
nem utolsö sorban a munkäsoknak is erdeke. Ez 
termeszetes is, mert ha sikerül a nyomtatvänyren- 
deles iränt valö kedvet fokozni, ha sikerül meg- 
kedveltetni a nyomtatvänyfogyasztö közönseggel a 
magyar nyomtatvänyokat es emelni a megrendele- 
sek szämät, ez nemcsak az üzemeknek, hanem a 
munkäsoknak is hasznos, amennyiben szaporitja a 
munkaalkalmakat.

Ezert toväbbitjuk a kiallitast rendezö egyesület- 
nek azt a kerelmet, hogy minel elöbb küldjek be 
az erdekeltek a gyüjtemenyükben levö merkan- 
tiliäkat es akcidenciäkat, mint aminök a levelpapi- 
rok, szämläk, cegkärtyäk, prospektusok, körlevelek, 
ärjegyzekek, erteknyomatok, ex-librisek, bäli es 
egyeb meghivök, illuszträciök es szinnyomatok, 
csomagolö es adjusztälo nyomtatvänyok, cimkek, 
boritölapok, reklämnyomtatvänyok, falragaszok 
stb. Kiterjed azonban majd a kiällitäs a lapok es 
folyöiratok, valamint a könyv bemutatäsära is.
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Modern magyar fametszeL
Nem materialis körülmenyek azok, 

melyek következteben a fametszet 
fenykora a renesszänsz idejere esik. A  
közepkor alapvetö eszmeje a közseg 
egyesitese a templomban. A  fametszet 
akkor születik meg, amikor a valläsi 
gyakorlatät ki-ki haza, a maga kam- 
räcskäjäba kivänja szällitani. A  sok- 
szorositö müveszet önmagäban közep- 
korellenes elv es mär magan viseli a 
reformäciö belyeget, ha hatvan evvel 
idösb is ernenne!. A  fametszet volt 
hivatva a nep köze vinni a valläsossä- 
got es a szemleleti tudast. Hogy aztän 
a 17. szäzadban a rezkarc müveszi 
teren majdnem kiszoritotta az olcsobb 
fametszetet es a fametszet a könyv- 
dekoraciöra szoritkozott, hogy a fa
metszet fenykora tehat az 150,0 körüli 
evekre esik, ez a fametszet müveszi 
kifejezö sajatossagäböl következik. A  
fametszet j eilege szerint a szilard, 
hatarolt, kemeny rajzot kivänja meg, 
es igy megfelelt az eszaki renesszänsz 
kifejezöakaratänak. A  17. szäzad 
azonban mozgalmassagra, festöisegre 
törekedett es ezert talälhatta megfelelö 
grafikai kifejezöeszközet a rezkarcban. 
(A  rezkarc, szemben a rezmetszettel, 
szinten a szilard es eles körvonal kife- 
jezöeszköze es igy müveszileg közelebb 
all a fametszethez, mint a rezkarc.)

A  fametszet tulajdonkeppen csak a 
19. szazadban ebredt üj müveszi eletre, 
aminek magyarazata az, hogy a 19. 
szazad minden mult es tavoli lehetö- 
seget üj eletre keltett. A  mult szazad 
illuszträcios üzemeben a technikailag 
igen fej lett, de müveszileg siläny fa- 
metszetnek öriäsi jelentösege volt. Am 
a müveszi fametszet is, különösen 
Franciaorszägban, a szäzad mäsodik 
harmadäban, szämos kitünö müvelöre 
talält. A  nyomdai reprodukciös tech
nika kialakuläsa egy idöre teljesen hät- 
terbe szoritotta a fametszetet. Nyilvän- 
valö, hogy a fametszet ma, amikor a 
fenykepeszeti reprodukciö, a klise es 
az offset oly magas nivot ert el es meg 
beläthatatlan fejlödesi lehetösegek elött 
äll, mär nem jätszhatja többe azt a 
dominälö müveszi, sem azt a dominälö 
könyvtechnikai szerepet, mint amelyet 
1500 körül, illetve a 19. szäzad vegeig

jätszott. A  fametszet jelentösege ma 
mär egeszen mäs: tisztära es kizärö- 
lagosan müveszi inyencseg. Semmi 
csodälkozni valö nincs rajta, ha müve- 
szeink közül is eppen az inyencek fog- 
lalkoznak legnagyobb elöszeretettel a 
fametszessel.

Mivel Magyarorszäg minden vonat- 
kozäsban bekapcsolödott a modern 
müveszi eletbe es mivel tehetsegeket 
nepessegenek szämaränyät messze fö- 
lülmülön produkäl, nem csoda, ha a 
fametszes teren is jelentöset alkot. A  
gyakorlat „inyencsegebölM folyik, hogy 
a fametszet kitünö alkotäsai nem eleg 
szeles körben ismeretesek. Ez azonban 
semmivel sem menti azt a francia szer- 
zöt, aki testes köteteben a magyar mü- 
veszetet es a fametszetet különösen oly 
bärgyu fölenyesseggel es meglepö 
tudatlansäggal intezi el, hogy ez ränk 
nezve mär nem is, csak a szerzöre 
nezve sertö.

Annäl jobban keil örülnünk, hogy 
„Der Holzschnitt" cimü nemet folyö
irat januäri szämät kizärölag a magyar 
modern fametszetnek szenteli. Az 
anyag összeällitäsät Rosner Käroly 
vegezte, nem csekely färadsäg ärän, 
es ö irta a 65 illuszträciö kiserö szöve
get. Az összbenyomäs, melyet e munka 
nyomän nyerünk, igen kedvezö szinben 
tünteti fei a modern magyar fametsze
tet. Rosner bibliogräfiäja 32 forräs-

munkät emlit, es ez a lista egyes lapök 
es mäs grafikai munkäk hozzäadäsäval 
meg lenyegesen kibövülne. örvendetes 
volna, ha Rosner Käroly, aki immär 
elmelyedt az anyagäba, kiegeszitene 
es folytatnä a regiszträläs munkäjät es 
ügy müveszi, mint tudomänyos szem- 
pontböl hasznos es fontos katalögust 
keszitene elö.

Ami magät a modern magyar fa
metszetet illeti, ügy a fametszet, mär 
anyagisägänäl fogva, bizonyos korlä- 
tokat szab a lehetösegeknek. Megis 
öriäsi stilusbeli különbözösegek bonta- 
koznak ki elöttünk, ha Conrädtöl Rei- 
terig ättanulmänyozzuk az utolso 10—  
12 ev anyagät. Conräd finom natu- 
ralizmusäval szemben äll Vertes nyug
talan franciäs romantikäja, e kettötöl 
meröben idegen Kozma raffinält es oly 
izesen müveszi nepiessege. Mäs uta- 
kon jär Molnär C. Päl, aki, ha nem is 
technikäban, de hangulatban a renesz- 
szänsz mestereihez ter vissza, mig Fäy 
sokiränyü tudäsät a feladat stiljehez 
alkalmazza. Nyergesi impresszioniz- 
musa es Reiter elvont mertanias vonal- 
jäteka szinten egy-egy vegletet jelent. 
Vegh mulatsägos mozgalmas expresz- 
szionizmusa egeszen mäs vizeken evez, 
mint peldäul Kner Albert finom kele- 
tieskedese. A  fametszet sokfele lehetö- 
seget nyit, de legigazabban ott mutatja 
meg eredeti jelieget, ahoi a vonal, az 
elhatärolt, eles vonal ervenyesül, mert 
e teren se a vegyi grafika (rezkarc, 
akvatinta stb.), sem a linometszet nem
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tud nyomäba l£pni. E szempontböl 
tehät azok a technikäk a „fametszet- 
szerüek", melyek nem foltokkal, nem 
apno akcentusokkal, nem szaggatott 
szeszelyes vonäsokkal, hanem a formät 
körülirö, lezäro es a plasztikät kiemelö 
vonalakkal es sraffirozäsokkal dolgoz- 
nak.

Folthatäsok eleresere engedelme- 
sebb eszköz a lino, festöi hatäsokat

Nem tudom, tenyleg igy van-e, de 
en mindig ügy erzem, ha egy alma- 
nachot kezembe veszek, mintha egy 
kincses kalendariumot lapozgatnek. A 
kultürember kincses kalendäriumät. 
Minden almanach egy kiadö, egy 
nyomdäsz es sok irö, grafikus kincseit, 
munka jät, termesenek javät ad ja, vagy 
legaläbb is arra lenne hivatott, hogy 
ad ja. Ha nem, ügy ez a kiadö meg 
nem erteset bizonyitja a tärggyal szem
ben, mert az almanach mintegy kira- 
kata kiadovällalatänak.

Az almanach keszitesehez az elsö es 
föfeltetel a becsületesseg. Az olvasö, 
a väsärlo joggal appellalhat arra, hogy 
a kiadö ne akarjon almanachjaban töb
bet mutatni, mint amilyen ertekek 
könyveiben tenyleg vannak. De ezek
nek az ertekeknek aztän ad ja leg- 
javät.

Sokan azt vethetnek szememre, hogy 
az almanachok ezältal erdektelenekke 
välnak azok reszere, kik egy kiadö jö 
nehäny könyvet mär ismerik. Erre azt 
felelhetnem, az almanach celja fökent 
az akviziciö, üj olvasök meghöditäsa 
iröi reszere es egyben merlege elmult 
esztendejenek.

Nem tudom, hogy a magyar könyv- 
kiadök mely okböl hüzödoztak ügy a 
multban, mint a jelenben almanachok 
kiadäsätöl. Nem tudom, az akviziciös 
erö felfsmeresenek hiänya, vagy az iro
dalmi es müveszeti merleg ilyen nyilt 
publikäläsa iränti felelem okoztäk-e 
azt, hogy meg nagy szegenysegünkben 
is kirivö az a szegenyseg, mellyel 
nagyon kis szämü almanachukat kiälli- 
tottäk.

Nem akarunk törtenelmi vissza- 
pillantäst es igy csak az elmult hüsz

pedig a rezkarc, az aquavinta, a lito- 
gräfia tud könnyebben kihozni. A  fa- 
metszet föerenye es együttal korlätja 
az a kemenyseg, törtseg, hatärozottsäg, 
melyet a faanyag teremt. E korläton 
belül meg mindig rendkivüli finom- 
sägok es nagy mozgalmassäg erhetö el, 
amint ezt Kozma, Molnär C. Päl mun- 
käi bizonyitjäk a legjobban.

Dr. Rabinovszky Marius

esztendö magyar almanach termeset 
nezzük.

Az elsö, kezünkbe kerülö kötet a 
„Nyugat" almanachja. fivszäma 1912, 
az üj magyar irodalom kialakuläsänak, 
kivirägzäsänak egyik legszebb eve. De 
mit nyujt nekünk, nyomdäszoknak, 
könyvmüveszeknek ez az almanach? A 
semminel alig többet. Cimlapja talän 
az egyetlen, mely a „Nyugat“ könyv- 
kiadvänyainak ismert modoräban Falus 
Elek rajza utän keszült, kedvesen, a 
maga nemeben mär-mär konvencionäli- 
san. Belül izlestelen szedessel az üj 
irodalom legjava es szomorüan minden 
novella vagy tanulmäny balsarkäba be- 
gyötörve egy-egy rosszul nyomott 
portre.

Ez utän nem jöttek almanachok. Ez 
utän a häborü jött, a löveszärok es 
hadisikerek dicserete es erre keves volt 
minden papir. Ügy lätszik, nemcsak 
a müzsäk hallgattak a fegyverek zajä- 
ban, hanem a kiadök hang ja is elhal- 
kult, vagy a nyomdäsz szegyelte a ke
ves maradandöt rongy papirjän pöt- 
anyagü festekekkel a halhatatlansägba 
toväbbitani.

1919. Egy szürke fedelü könyv dm- 
lapjän ket bekes tekintetü oroszlän 
tart ja karmai között a szivet, melyben 
ez az evszäm äll. Alatta pedig legelsö 
nyomdäszunk neve olvashato. Mint 
sok mäsban, ügy ebben is a gyomai 
Kner nyomda követi a helyes utat, a 
helyes megoldäst. Az elöszö elsö mon- 
data program ja lehetne minden alma- 
nachnak. Az almanach egy olyan 
könyv, mely egy könyvkiadö vällalat 
törekveseinek es eredmenyeinek össze- 
foglaläsät adja. A kötet, melynek nap- 
tärreszet Kozma Lajos fejlecei diszitik

es melyben Bereny Robert es Diveky 
Jözsef illuszträcioi mellett a Kner ki
adö vällalat irögärdäjänak java termese 
volt, nyomdailag es kiällitäsäban a hä
borü utäni nehez viszonyokhoz merten 
abszolüt becsületes munka volt.

Az 1922-es evre adta ki a Kner ceg 
mäsodik almanachjät, mely mär azt az 
üj klasszikus stilust tükrözi vissza, 
mellyel a kiadövällalat akkoriban 
nyomdai körökben ältalänos feltünest 
keltett. Ez az almanach peldakepe an
nak, hogy az egyseges formastilust es 
a tipogräfiai egyseget nemcsak a köny- 
vekben, hanem egy ilyen kiadvänyban 
is demonsträlni lehet. Különben ez az 
almanach Kner Imre es Kozma Lajos 
legszorosabb együttmüködesenek je- 
gyeben született. Az 1921-es karäcsony 
meg ket almanachot hozott. Az elsöröl 
jobb, ha hallgatunk. Tartalmilag ugyan 
sok kedveset nyujtott a Rözsavölgyi 
ceg regimödü kalendäriuma, azonban 
nyomdailag a regi kalendäriumok sok
kal szebbek es izlesesebbek voltak, 
sokkal több szeretettel es hozzäertessel 
keszültek, mint ez.

A  mäsik a Genius elsö almanachja. 
A  Genius kiadövällalat magas nivöjü 
irodalmi törekveseivel a häborü utäni 
könyvkiadäs egyik legkellemesebb ki- 
elegitese volt. Jö nyomdät ällitott szol- 
gälatäba es igy elvärhattuk volna töle, 
hogy almanachjära több gondot fordit, 
mint amennyit forditott. Ez az alma
nach tartalmilag ugyan helyesen össze- 
ällitva, külsejeben nagyon hamupipö- 
kes volt es talän kesedelmes megjele- 
nese folytän alig vettek eszre. Követ
kezö evi almanach jäval sem volt 
nagyobb sikere ugyan e kiadönak es 
csak Prihoda Istvän finom körajzai 
tudtak neha oäzist teremteni a majd- 
nem margö nelküli csunya betüoldalak 
között.

Egyetlen almanach, amelyröl majd- 
nem teljes elismeressel szölhatunk, a 
Helikon temesväri nyomda 1926. eves 
almanachja, amelyet ezert sorozunk 
a magyar almanachok köze.

1928 karäcsonyära legnagyobb ki- 
adövällalatunk, az Athenaeum adott ki 
egy almanachot, nehäny költö arckepe- 
vel es a kivältsägosak egy-ket irodalmi 
szemelvenyevel. Ez a kötet nem tarto
zik az ältalunk ideälisnak nevezett al- 
manachtipusba. A  cimlap a különben

Almanachokröl
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nagyon tehets£ges Simon György Ja- 
nos egyik kevesbe sikerült munkäja.

Ugyanekkor jelent meg a Magyar 
Bibliophil Tarsasäg evkönyve is, me* 
lyet a gyomai Kner-nyomda keszitett 
a Tarsasäg reszere. A  könyv kivitele- 
röl nem keil reszletesen irnunk, ke- 
szitöjenek neve mär eleg biztosit£k 
tökeletes voltära. Tartalmäbol —  mint 
bennünket legközelebbröl erintöt —  
ki keil emelnünk Kner Imre cikket a 
könyvmüveszetröl, mely az evkönyv 
szedeseben magäban demonsträlja azo- 
kat a leggorombäbb hibäkat, melyeket 
egy könyv keszitesenel sok nyomda 
sajnos, ma is elkövet es ezältal a könyv 
müveszeti erteket csökkenti.

Ennyit a magyar almanachokröl.

1912-töl mäig sajnos, csak ennyit 
tudtunk mutatni.

Nezzük meg ezzel szemben az 
1928-as ev karäcsonyära megjelent ne
met almanachokat.

Az Amalthea-Verlag almanachjä- 
nak ket szines es 31 fekete münyo- 
mata elönyösen illeszkedik a finom 
metszesü betükkel nyomott szöveg 
köze, melyben örömmel talälkozunk 
honfitärsunk, Steier Lajos erdekes ta- 
nulmänyäval. Az Insel-Almanach fede- 
let es a naptärreszben a hönapok je- 
gyeit Jan Tschichold, a nagyon tehet- 
seges grafikusmüvesz tervezte. A  szö-

vegr&zt kultürvonatkozäsü k£pek di- 
szitik, mig a szövegresz maga tisztän 
olvashatö, vilägos betüivel, levegös ol- 
dalaival igen artisztikusan hat.

Az S. Fischer-Verlag almanach ja 
kepviseli szerintünk az ideälis alma- 
nachtipust. A  kiadovällalat köre cso- 
portosulo müveszek majdnem kivetel 
nelkül szerepelnek egy-egy rövidebb- 
hosszabb szemelvennyel, legutobb 
megjelent müveikböl, vagy a kiado 
közöl egy rövidebb tartalmü kivona- 
tot es egy-ket jellemzö kritikät. A  Paul 
List-Verlag, mely csak az utobbi evek- 
ben tert ät a mär ponyvairodalommal 
hatäros Kurts Mahler es hasonlo ni- 
vöjü munkäk publikäläsäröl a komoly 
ertekü munkäk kiadäsära, almanachjä- 
val bebizonyitotta, hogy nemcsak tar- 
talmilag, hanem kiällitäsban is üj ütra 
tert.

A  16 melynyomatü melleklet a 
könnyü papirra nyomott almanachot 
mär elsö ätlapozäskor is vältozatossä 
teszi, mig a tartalom a legkülönbözöbb 
erdeklödesü olvasok szämära nyujt 
gazdag olvasnivalot. A  Hussmann äl
tal tervezett fedölap az offsetnyomäs 
technikai bravürlehetöseget elenken 
demonsträlja. Itt üjra eklatäns peldä- 
jät lätjuk annak, hogy a müvesz az 
anyag alapos ismereteben, milyen ere- 
detit tud szereny eszközökkel nyuj- 
tani.

A  Neuer Deutscher Verlag mär 
cimlapjäval is felcsigäzza erdeklöde- 
sünket. Ügy ez, mint az egesz könyv 
elrendezeset, P. Urban, Berlin, tervezte. 
kinek nevevel az üj tipogräfia üttöröi 
között meg többször fogunk talälkozni. 
A  naptärresz ötletes felhasznäläsa ki- 
advänyainak propagandäjära, a könyv- 
cimek az egyes aktuälis dätumok melle 
valo beiktatäsa ältal mär megüti az üj- 
szerü alaphangot, mely hang az egesz 
köteten vegigvonul. Politikailag egy 
viläg välaszt el bennünket a könyv tar- 
talmi reszetöl, legteljesebb elismeres- 
sel keil adoznunk az almanach egesz 
összeällitäsänak. Minden oldal üj meg- 
lepetest hoz es a fotografält cimlapok 
reprodukciöi üjra felvetik azt az eldön- 
tetlen kerdest, nem-e kellene nekünk 
is fokozottabb mertekben foglalkozni 
az ilyenfajta cimlapok keszitesevel.

A  Staackmann-Verlag almanach ja 
belsejeben a konvencionälis nemet tö- 
megregeny kivitelet adja jo papiron, 
a nekünk mär-mär szokatlan got be
tükkel, mig cimlapja, legnagyobb 
meglepetesünkre e kiado könyvcim- 
lapjaitöl elteröleg, teljesen modern es 
erös plakäthatäsü.

Velhagen & Klasing almanachja 
nem is almanach. Mentsegere vagy 
magyaräzatul szolgäljon, hogy nem is 
a könyvkiadovällalat almanachja akar 
lenni, hanem a Nemetorszägban igen

FEKETE ES SZiNES NYOMÄSRA
CANGERER&GÖSCHL

GRAFIKA! MÜlNTEZET 
BUDAPESXYII.
CSENGERY-UCCA 20 
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nepszerü Velhagen & Klasings Mo
natshefte almanachja. Igy tulajdon
keppen nem is mint tärgyunkhoz szo- 
rosan tartozo munkäval, hanem mint 
egy artisztikusan kiallitott könywel 
foglalkozunk vele es meltanyoljuk a 
grafikusnak szöveg között elh^lyezett 
kis tusrajzait, melyeket a belejük fol- 
tosan nyomott okkersärga tönus jate- 
kossa tesz es az egesz könyvnek friss 
es üde kepet ad.

Csak betürendben került utolso 
helyre Paul Zsolnay-Verlag evkönyve. 
Ez a felsoroltak között legfiatalabb 
kiadö, ki hatalmas lendülettel tört az 
elre es ma mär egyike a legszämot- 
tevöbb nemet kiadöknak, evkönyvet 
csak ügy, mint kiadvänyainak jöre- 
szet, az R. Kiesel salzburgi nyomdä
ban nyomatta.

SÄRGA MÄRKÄJÜ

MÄSER- 
LEMEZEK

Mäser közismert 6s nä
lunk is kedvelts6gnek 
örvendö alnyomat-leme- 
zeit hosszü, färadsägos 
kiserletek utän ism£t a 
r£gi jö, kifogästalan mi- 
nös6gben ällitjäk elö. E 
kiserletek eredm6ny£t: 
az üj s ä r g a  m ä rk ä jü  
Mäser-lemezeket a szak- 
emberek örömmel üdvöz- 

lik 6s hasznäljäk

<3>
K f i R J E N  

I N G Y E N  M I N T Ä Ts
Ä R A JÄ N L A T O T

0

G R A P H I S C H E  
FACHZENTRALE  
G.M.B.H. LEIPZIG C. 1

Furcsa erzes fog el, ennek az im- 
presszumnak lättän, ha arra gondo- 
lunk, hogy Salzburghoz hasonlö nagy- 
sägü magyar videki värosokban meny- 
nyire nem tudna egy magyar kiadö 
nem ilyen tipogräfiäjü es tökeletes 
nyomäsü, hanem meg ezt megköze- 
litö könyvet sem elöällittatni.

Egy-ket tiszteletremeltö kivetellel 
keil, hogy videki nyomdäink is äterez-

Mint lapunk legutöbbi szämäban 
mär jelentettük, az egyseges magyar 
helyesiräs szabälyai es reszletes szö- 
jegyzeke munkäban van. Dr. Balassa 
Jözsef tanär, a Magyar Nyelvör szer
kesztö je serenyen dolgozik a müvön, 
amely hivatva lesz egyseget, rendszert 
belevinni mai rendszertelen nyelv- 
helyessegi viszonyainkba. Most, hogy 
a regen vajudö kerdes immär a megol
däs städiumäba jut, a Budapesti Kor
rektorok es Revizorok Köre az erde- 
keltsegekhez: nyomdatulajdonosokhoz, 
irökhoz, nyelveszekhez, kollegäkhoz, 
tantestületek, egyesületek, lapvällala- 
tok es tudomänyos testületekhez is- 
mertetö körlevelet bocsätott ki, amely- 
böl —  elhagyva a dolog hisztoriku- 
mäval fogIalko2jo reszt —  a következö 
figyelemremelto sorokat vesszük ät: 

„A  Budapesti Korrektorok es Revi
zorok Köre vällalta magära a helyes- 
iräsi szötärnak, ennek a hasznos mun- 
känak a sajtö alä rendezeset es kiadä- 
sät. Nem keil bövebben magyaräz- 
nunk, milyen nagy segitsegere lesz ez 
a munka mind a gyakorlat szakembe- 
reinek, mind az irodalom es a sajtö 
szellemi müvelöinek egyaränt. Hogy 
azonban nemikeppen megis rämutas- 
sunk rendszerenek es szerkezetenek le- 
nyegesebb ertekeire, fölemlitjük min- 
denekelött, hogy a szakszerüen, köz- 
erthetö mödon szerkesztett helyesiräsi 
szabälyokat a magyar nyelv teljes szo- 
keszletenek jegyzeke fog ja kiegesztteni. 
Ez a szötär különös tekintettel lesz 
a gyakorlati alkalmazäs követelme- 
nyeire es amellett, hogy a szavak he
lyes iräsät mutatja meg, egyszersmind 
a közhasznälatban es irodalomban rit- 
käbban elöfordulö szavaknak jelente- 
set is megmagyaräzza. Hasonlökeppen

zek ennek a megällapitäsnak igazsä- 
gät. Tartalmilag ket reszre oszlik az 
evkönyv, melynek elsö resze eredeti 
közlemenyeket, mäsodik resze pedig 
irodalmi keresztmetszetet nyujt.

Ez a felsoroläs csak peldaadäs akart 
lenni. Kiadöink, kik annyit haladtak 
az utobbi evekben, minden vonatko- 
zäsban, figyelmüket fordithatnäk egy 
kisse az almanachokra is. Rosner Käroly

azoknak az idegen szavaknak a jelen- 
teset is közli, amelyeket szabälyaink 
ertelmeben a közhasznälatban magya
ros (fonetikus) iräsmöddal alkalmaz- 
nak. Ezenkivül igen nagy gyakorlati 
erteket ad a saotärnak az, hogy a sza
vak egybeiräsära is ad fölvilägositäst 
mindazokban az esetekben, amikor va
lamely alapszö mäs-mäs összetetellel 
toväbbfejleszthetö. Egyältaläban a 
munka szerkeszteseben fökeppen az a 
vezerlö szempont, hogy a gyakorlati 
embernek legyen segitsegere a helyes
iräs ketseges eseteiben, valamint a ti
pogräfiai termeszetü kerdesekben is. 
fippen ezert hisszük es tudjuk, hogy 
a szakmäjukat szeretö müvelt nyomdai 
munkäsok között epügy, mint az ille- 
tekes egyesületek, tantestületek, intez- 
menyek, lapvällalatok, valamint irök 
es nyelvmüvelök között nem akad 
egyetlenegy sem, aki ennek a nagy- 
jelentösegü kezikönyvnek celszerüse- 
get, hasznossägät es szüksegesseget föl 
ne ismerne es annak minel szelesebb 
körökben valö elterjedesehez erkölcsi 
es anyagi tämogatäsäval hozzä ne jä- 
rulna.

Az egyseges magyar helyesiräs elö- 
reläthatöan 22— 25 iv terjedelemben 
fog megjelenni, ättekinthetö härom- 
hasäbos tipografizälässal, jö papiron 
nyomva es egeszväszonkötesbe kötve. 
Ära a nyomdai munkäsok es fentemli- 
tett egyeb erdekeltsegek szämära ön- 
költsegen van megällapitva 5 pengö- 
ben. Bold ära jöval nagyobb lesz. 
Kerjük mindazokat, akik a nyomdä- 
szattal összeköttetesben ällnak, hogy 
fizessenek elö A z egyseges magyar he
lyesiräs szabälyai es szötärära. A  Bu
dapesti Korrektorok es Revizorok 
Köre."

A z egyseges magyar helyesiräs ügye
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Tiz ev
Szerenyen, csendben lepjük dt a 

tizedik ev küszöbet, azonban valami ott 
legbelöl megdobban es egy percre 
megallunk a küszöbön. Honnan is jöt- 
tunk? Jöttünk a nihilbol —  a semmi- 
bol. Egy izekre tepett, gazdasagilag 
lehetetlenne darabolt orszdg haborü- 
sanyargatta talajabol, peldaadö reg- 
multböl, gazdagabb napok emlekeböl. 
Indultunk hittel, bizalommal; hittel 
munkatdrsainkban,bizalommal a nyom- 
ddszokban.

Nem mutatunk merleget. Hisszük es 
valljuk, hogy egy lepessel nem tertünk 
el a kijelölt ütrol, nem riasztott el 
onnan a tamaddsok sora, nem csüg- 
gesztett el a közöny. Ket kezzel adtunk 
es adunk, hintjük a magot es itt-ott 
mar nyilik egy-egy friss virdg.

Erönket megketszerezi az a tudat, 
hogy a legnehezebb eveken dt lapjaink 
megsokszorozödtak, üj es üj törekve- 
seknek nyujtottunk tdmaszt, adtunk 
helyet. Szaktdrsainknak szakmank min
den pontjaröl mindenkor a legüjabb 
kepet adtuk, minden technikai fejlö
des t regisztrdltunk. Kitartuk kapunkat 
a müveszek elött es mds tdjakröl egyen- 
gettük nekik az utat a magyar grafika, 
a magyar kepzomüveszet, a magyar 
reklämmüveszet feie.

Ha kezünkbe vesszük az evröl-evre 
testesedö köteteket, erezzük sülyuk 
gyarapodasdt. Es ahogy egymasutan 
emeljük fei a fedeleket, futtatjuk sze- 
meinket a betük soran, megallunk a 
szedespelddkndl, nezzük a düs kepeket, 
kialakul a kep: regi diadalok üjra- 
születese, nyugati kultüra bejövetele. 
Minden üj betüforma, minden lenia, 
minden hang megtaldlja helyet, min
den nyomdamüveszeti megmozdulas 
megfigyelöjet es krönikasdt.

Nem vagyunk elfogultak. Erezzük, 
tudjuk, hogy többet is lehet adni, több 
hangot szölaltatni, több szint felvonul- 
tatni.

Hol vannak a munkatdrsak, hol az 
üj generdciö? Hol vannak a tdmogatök, 
kik nem anyagiakkal, hanem munka- 
jukkal, anyagukkal tdmogassak a ma
gyar grafikdt. Nem a lapot, hanem a 
nemzeti nyomddszmüveszetet? Hol van
nak a pdrtolök, a könyvbardtok, könyv-

kedvelök, reklamot csindlök, grafikdt 
igenybevevök?

Nem panaszkodunk, de fei keil e 
nehez napokban raznunk a nyugvokat, 
a nemtörödöket es mindenkit, szdz- 
szoros nyomatekkal figyelmeztetni arraf 
hogy egy integritdsunk meg megvan: 
kulturälis integritdsunk. Es ez keilf 
hogy hatalmas legyen, hatalmasabb, 
mint valaha, keil, hogy mindenki teljes 
erejevel, ha keil es lehet, erejen tül is

vesszük ät a következöket: £ pulet es 
tünödesek a sajtöhibdkrol. Az olvasö- 
nak nincs nagyobb bosszusäga, mint az 
örök sajtöhibäk, amelyeket minden 
könyvben es lapon lehet talälni, ki
veve az olyanokat, mint a Tauchnitz- 
fele Homerosz (Nyomtäk a meg ma 
is fennällö Tauchnitz-fele könyvnyom- 
däban, Leipzigben. —  A  forditö.), 
amelynel a kiadök minden hibäert, 
amelyet valaki meg felfedez müveik- 
ben, egy aranyat fizetnek; ilyen helyen 
termeszetesen minden pontocskät szor- 
gosan vizsgälnak meg es igy minden 
gazt kigyomlälnak. Ämde ilyen jutal- 
makat ritkän adnak es ha könyvnyom
tatö a gondos korrektüra okäböl szäm- 
läjät kisse nagyobb összegüre ällitanä 
ki, akkor a megrendelök nagyobb 
resze inkäbb belenyugodna nehäny 
hibäba, semhogy nehäny garassal töb
bet äldozzon rä. De meg ott sem, ahoi 
igen nagy gondot es szorgalmat for- 
ditanak a korrekturära, a dolog nem 
mülik el bünlajström nelkül. „A z a 
korrekcor" —  igy mondja a könyv- 
nyomtatö-müveszet Nesztora —  „aki 
azt igeri, hogy egy hibät sem hagy 
benn, az nem korrektor, mert ez az 
lgerete eiegge tanuskodik arröl, hogy 
nem ert ehhez a szakmähoz." A„sajtx> 
hiba" megjelöles különben is hely- 
telen, mert nem a sajtö az okozöja 
a hibänak, hanem a szedö, aki soha
sem tud teljesen hiba nelkül szedni, 
egyreszt azert, mert osztäskor nagyon 
könnyen hänyödik el egyik-mäsik 
betücske a meg nem felelö rekeszbe, 
mäsreszt pedig azert, mert maguk a 
keziratok is telve vannak hibäkkal, 
vagy legaläbb is nagyon olvashatat- 
lanok. Az emberek mindennemü

dlljon be tdborunkba es kiki a maga 
modjdn gyarapitsa, erösttse ezt az 
integritdst. Mi pedig, kik a munkdban 
csak egy percre dlltunk meg, regi 
hitünkkel es üjult erövel, energidval es 
bizalommal megyünk tovdbb utunkon. 
Mindazoknak pedig, kik eddig nem 
jöttek velünk ezen az üton, hivö sza- 
vunkat küldjük es meglobogtatjuk 
zdszlönkat: Labor Improbus Omnia 
Vincit. Rosner Kdroly

hibäkkal es botläsokkal szemben el- 
nezök, csak a sajtöhibäkat ällitjäk 
pellengerre, de ezt azutän ridegen, 
kimelet nelkül. Ha azonban szerte- 
nezünk az eletben, minden hibät, 
amely a nyomtatott lapon elöfordul- 
hat, az emberen magän is megtaläl- 
hatjuk. A  szedöknek ket föbotläsa a 
temetesekböl (kihagyäsokböl) es lako- 
dalmakböl (ketszeres szedes) all. No 
mär most: vajjon mennyi temetest 
idezett mär elö az erzeki elvhajhäszäs? 
Mino szomorü häzassägokat vonnak 
maguk utän azok a lakodalmak, ame- 
lyekben a ferfi semmi mäst nem mond, 
mint a nö, avagy megforditva? Mino 
mindenfeie erenyröl, minö mindenfeie 
tulajdonsägröl felejtkezett meg ter- 
meszet anyänk vagy a neveles ennel 
vagy annäl az embernel, es vajjon 
milyen gyakran követ el az ember 
erkölcsi hibät nemcsak ketszeresen, 
hanem szäzszorosan? A  forditott betük
kel hasonlithatjuk össze az eletben a 
jö tulajdonsägokat es jö hajlamokat, 
amelyek teves iränyban fejlödnek, vagy 
amelyeket helytelenül alkalmazunk. 
Igy peldäul biztosan nagy sajtöhiba 
az, ha valaki eleselmej üseget a sze- 
rencsejätekban igyekszik ervenyesiteni, 
ha valaki jö etvägyü es tulterheli 
gyomrät, ha valaki közerdekü vällal- 
kozäsoknäl fösvenykedik, ezzel szem
ben az elvezetek habzsoläsäban nagyon 
is pazarlö, es a többi. —  A  maszatok 
(spiszek) az eletben összehasonlit- 
hatök azokkal a bünökkel, amelyeket 
nemely emberek nem tudnak leplezni 
es ügyszolvän homlokukra vannak 
belyegezve. Minden könyvben vagy 
lapban gyakran talälhatunk masza- 
tokat; ezek läthatök az embereken is,

Szäz ev elött megjelent nemet szaklapbol
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akiknek mindegyike a teremtönek ere- 
detileg tiszta es hibamentesen nyom- 
tatott lapjähoz hasonlit. Szavak, 
amelyek mellett hiänyzik a szököz 
fa spddum), a megfontolatlan, el- 
hamarkodott cselekedeteket jelkepezik. 
A  szavak közötti tülnagy közök ügy 
tünnek, mint a predikäciök elötti szü- 
netek, amelyekben a saönok elöbb 
gondolkozik azon, hogy miröl beszel- 
jen toväbb. Gondolatjelt a legtöbb 
szerzö akkor ir, amikor mär nincsen 
gondolata. A  közönseges ember ebben 
az esetben söröspoharat tesz maga eie 
gondolatjel gyanänt. Ha a szedö azon 
a helyen, ahoi bekezdesnek (behüzas- 
nek) kellene lennie, ilyet nem csinäl, 
biztosan nem erdemel ezert nagyobb 
gäncsot, mint azok az emberek, akik 
nem feküsznek le idejekorän, es 
kesö reggeli öräkig alusznak. Ha a 
szedö azonban több bekezdest csinäl, 
hogy minel gyorsabban keszüljön ei 
soraival es oldalaival, akkor egy kalap 
alä vonhatö a lusta, tunya emberekkei, 
akik hol ebbe, hol abba kezdenek bele, 
csupän azert, hogy az öräk es napok 
müljanak. Ha egyik-mäsik szöban 
hamts betü fordul elö, amely annak 
egeszen mäs ertelmet äd, akkor az 
emlekeztet bennünket annak az ember- 
nek a tettetesere, akinek minden pil- 
lantäsa, minden arckifejezese, minden 
illedelme hamis betünek foghatö fei. 
Olykor-olykor egy nagyobb betüfajböl 
valö betü is belecsempeszödik a sze- 
desbe; ez a nagyzäsi höbortnak es 
elökelösködesnek emberi hibäjät jut- 
tatja eszünkbe. Igen sok sajtöhiba
—  mint mär emlitettük —  a rosszul 
es erthetetlenül irott kezirat miatt 
keletkezik; azonban hogy an väljanak 
derek emberekke a gyermekek, ha az 
öregek, akik mindenben zsinörmerte- 
kül kellene hogy szolgäljanak, rossz 
peldäval jär nak elöl? A  nyomonak 
voltakeppeni sajtöhibäi es botläsai az 
eletre is alkalmazhatök es ezert meg- 
bocsäthatöknak kellene lenniök. Ami
kor e sorok iröja egyszer a nyomöt 
felelössegre vonta ezekkel a szavakkal: 
„Miert nyomtat olyan halavänyan, 
hiszen alig lehet olvasni!M, a nyomö 
a következö välaszt adta: „ A  halaväny 
a divatos szin es az emberek ölom- 
szinü arcäröl szinten nem olvashatö 
le, vajjon nem betegek-e szellemileg

vagy testileg." Ha ellenben a nyomo 
tülfeketen nyomtat, ügyhogy minden 
iv tele van elmaszatolodott es tülfeste- 
kezett betükkel, akkor azokra a szine- 
szekre es komediäsokra keil gondol- 
nunk, akik termeszetadta külsejüket 
pirositöval rontjäk el, azonkivül a 
pomäde es puder is eszünkbe jut ilyen- 
kor. A  pälinkaivönak a vörös orra is 
ilyen maszat. Mäs az, amikor a meg- 
rendelö kifejezetten ohajtja, hogy a 
nyomäs kormos es olvashatatlan 
legyen, hogy az emberek egy szöt se 
tudjanak kihozni beiöle (ez az eset 
valöban megtörtent). Ilyenkor mindig 
a csaläsok es ämitäsok emberi sajtö
hibäi jutnak eszünkbe. A  nyomonak 
hanyagsäga az, ha a papirosnak a ran- 
cait es redöit nem simitja ki kellö- 
kepen. Azonban a papiros räncai sem 
visszataszitöbbak, mint a fiatal embe-

Az Egyetemi Nyomda jubiläris ki- 
adäsäban megjelent diszmunka 61— 64. 
oldalän Träger Andräsröl, mint az 
Egyetemi Nyomda igazgatöjäröl van 
szo. Aki közelebbröl ismerte öt, le- 
szögezheti, hogy keves oly szeleslätö- 
körü es müvelt ember volt az ö ideje- 
ben, mint az öreg ür, igaz, hogy 
nemileg idegen kiejtessel beszelt ma
gyarul, de egeszen hibätlanul irt. Fia
tal koräban ällandöan külföldön tar- 
tözkodott es igy nem csodälhatö, hogy 
aki franciäul, nemetül, angplul tökele- 
tesen beszelt es levelezett, annak a 
magyar nyelvi kiejtesebe kis idegen- 
szerüseg csüszott be es neha belekeve- 
redtek idegen szavak is.

Ezt le keil szögeznünk, nehogy az

Egy teljesen üjszerü reklämötlet, 
mely egy szükebbkörü pälyäzatra be- 
erkezö plakätterveket egy nagy plakä- 
ton gondolja elhelyezni es ezältal a 
közönseg legszelesebb retegeinek adja 
meg a szavazäs lehetöseget, megertö 
fogadtatäsra talält az Albus szappan- 
gyärak modern reklämhoz kiväloan 
ertö igazgatöjänäl, Szegö Bela ürnäl.

rek homlokän levö räncok. A  nyomäs- 
nak megketszerezödese vagy masza- 
tolöddsa (smiccelödese) arra a ket- 
kulacsos emberre emlekeztet, aki szem- 
benällva valakivel, a leghizelgöbb 
hökokat mondja, a häta mögött pedig 
a legdurväbb gorombasägokkal illeti. 
A  sajtöhibäk ältaläban abban is 
rokonsägban vannak az emberi fogya- 
tekossägokkal, es azert is van ezekkel 
közös sorsuk, mert mindketten a tär- 
sas szörakozäs tärgyät alkotjäk, a csü- 
folödoknak es szitkolödöknak täpot 
adnak, meg pedig eppen azok az 
emberek, akik legkevesbe mentesek 
a hibäktöl, szokjäk a legridegebben es 
legkemenyebben megszölni öket. (Szel- 
lemes, mokaszeretö, verbeli nyomdäsz- 
eszjäräsü ember lehetett, aki ezt a 
tünödest annak idejen irta. Sajnos, a 
nevet nem irta alä cikkenek. A  jord.)

utökorra az Egyetemi Nyomdäval kap- 
csolatban olyan adat kerüljön forga- 
lomba, amely nem ällja meg teljes 
egeszeben a helyet. Tudnivalö, hogy 
Träger, aki Hornyänszkyval együtt 
birta a Träger-Hornyänszky nyomdät, 
miniszteri meghiväsra —  csupän haza- 
fias erzestöl vezetve —  vällalta az 
Egyetemi Nyomda igazgatäsät, amely 
reä nezve meg anyagi äldozatot is 
jelentett. Nem eit ö tehät „idegenkent 
a magyar kultürvilägban" es a magyar 
nyelv tudäsäval is rendelkezett. Träger 
igazgatö fia a honvedelmi miniszte- 
riumba került, unokaöccse, dr. Holl 
Jenö vasütigazgatiö Sopronba. Träger 
emlekezete meltö arra, hogy teves meg- 
vilägitäsba ne kerül jön az utökor elött.

£s ami különben nälunk Magyar« 
orszägon a legritkäbb eset, rövidesen 
keresztülvitelre is került az ödet.

A  meghivott müveszek teljesen sza- 
badon välaszthattäk a plakät temäjät, 
azzal a megkötessel, hogy mindegyiken 
eredeti szinben szerepelnie kellett az 
Albus szappangyär üj, Kner Albert 
ältal tervezett zöldszinü dobozanak. A

A z Egyetemi nyomda törtenete”-hez

A z Albus szappangyarak plakatpalyazata
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szöveg az összes plakäton egyforma 
volt es eme ket fix pont köze kellett 
a müveszeknek a plakätot megalkotni.

A  kivitelre került pälyäzati plakätok 
tervezöi Abonyi Zoltän, Bortnyik Sän
dor, Csabai fikes Lajos, Gröf Jözsef, 
Kaesz Gyula, Kassäk Lajos, Kner A l
bert, Kolozsväry Sändor, Mäday Grete, 
Nemes Erich, Schwarcz Istvän, Täbor 
Jänos (2) es Vegh Gusztäv.

A  melynyomasnal gyakran tapasz- 
talt kellemetlensegeknek, mint: fätyol, 
legbuborek stb. az a körülmeny volt 
az okozöja, hogy az ätvitel folyamän a 
pigmentpapiros reszben a levegö me- 
legsegetöl, de fökeppen a vilägitöläm- 
päk höhatäsätöl nem volt megved- 
hetö s igy a krömzselatinreteg össze- 
teteleben vältozott meg.

Ennek megakadälyozäsa celjäböl 
vizhütessel vedjük a mäsolökeretbe 
zärt pigmentpapirost a höhatäsoktöl 
es az eddigi tapasztalatok is szep ered- 
menyekröl szämolnak be.

A  nyomögepnek revtziöval, egyen- 
getessel es kizärässal valö feltartäsa 
munkaközben, illetve eredeti hivatäsä- 
töl, a nyomästöl valö elvonäsa, egyike 
a legköltsegesebb kiadäsoknak, miutän 
ezalatt a gep kihasznälatlanul all, de 
a szemelyzet egy resze sem tud pro
duktiv munkät vegezni. Habär az elsö 
szempillantäsra nem is lätszik oly hor- 
ribilis tetelnek, de ha az effektiv vesz- 
tesegeket kalkuläljäk egy ev alatt, ügy 
bizony nagyon is gondolkodäsra keny- 
szerit, különösen, ha mingyärt több 
gepröl van szö.

A  forma bezäräsa egyike azon mun- 
kälatoknak, amelyek minälunk meg 
majdnem kizärölag a nyomögepben 
vegeztetnek el, s igy azt eredeti hi- 
vatäsänak teljesitesetöl elvonjäk.

Pedig hät nem sok költseggel el 
tudnök erni azt, hogy a formät gepen 
kivül zärjuk be es mär igy bezärva 
löjük a gepbe.

Mire is van itt szükseg?
Minden nyomögepnek legyen egy 

zäröasztala, vagy ha helyszüke miatt 
ez nem volna megvalösithatö, ügy

A  plakät sokszorositäsät a Piatnik 
Nändor es Fiai Rt litogräfiäja vegezte, 
Korbelyi Käroly nyomdai müvezetö 
kivälö szaktudäsü vezetese mellett.

A  pälyäzati plakätokat a „Magyar 
Grafika" mellekleteül is felajänlotta az 
Albus szappangyärak nobilis igazga
töja es igy mödunkban äll olvasöink
nak elsö szämunkban egy különleges 
mellekletsorozattal szolgälni.

több gep eseteben 1— 2 darab csakis 
arra a celra älljon rendelkezesre, hogy 
a formäkat, mialatt a gep meg szalad, 
az erre beosztott szemelyzet elöre be- 
zärja, es amikor a gep vegzett az elsö 
formäval, ezen elökeszitett formät rög- 
tön beemelheti. Ilymödon több gep 
reszere lehet a formät elöre bezärni es 
egy regälba elhelyezni addig, amig sor 
kerül a nyomäsra.

A  revtziö elökeszitese mär kisse ne- 
hezebb, de az is lehetseges, ha több 
nyomögep eseten egy gepet csakis 
arra akarunk felhasznälni, hogy eb
ben a pröbalevonatot es a revxziöt az 
elöre bezärt formäkkal megcsinäljuk.

Ezen elökeszitö munkälatokhoz 
csatlakozik meg az egyengetes, amely
nek megröviditeset a különbözö es 
mäs alkalommal ismertetett mechani
kai egyengetesek elösegitik.

Szep üjevi ajändekban reszesitett 
bennünket naptär helyett a Hartmann 
Testverek vegyi festekgyär Halle- 
Ammendorfböl. Gyönyörü häromszin- 
nyomtatäsos falikepet küldött be, amely 
a gyär festekeivel offseteljärässal ke- 
szült. A  kep Prof. Adam Kunz festö- 
müvesz „Csendelet" cimü szingazdag 
festmenyenek reprodukciöja es csodä- 
latos hüseggel ad ja vissza az eredeti- 
nek minden ärnyalatät. Ez az offset- 
nyomtatväny a jö festeknek, a kivälö 
emberi munkänak es a kitünö gepnek, 
e härom tenyezö szerencses összetaläl- 
kozäsänak közös produktuma. Ezzel a 
müvel, mely a gyär häzinyomdäjäban, 
a ceg Concentra-festekevel nyomtatta- 
tott, sokat vitatott technikai proble- 
mät oldott meg a Hartmann ceg. 
Ezenkivül mellekelve megkaptuk a

„Madonna di cardellino" cimü es a 
„Mäkvirägcsokor” negyszinü könyv
nyomdai üton elöällitott kisebb kepe- 
ket. Az elöbbi karäcsonyi szämunk- 
hoz volt mellekelve.

Hirek
A  Grafikus Müvezetök Egyesülete 

tanulmänyi kiränduläst rendezett feb- 
ruär 24-en az Egyetemi Nyomda 
müzeumkörüti telepere a Matrisan 
matricatisztitögep müködesben valö 
megtekintesere. Oldalain betüfemmel, 
piszokkal teliraködott szedögepmatri- 
cäkböl sorokat szedtek s azok Lino- 
type-szedögepen kiöntettek, hogy a 
matricäk rosszasägäröl es piszkos be- 
tüiröl lenyomatban meggyözödhes- 
sünk. Majd ezeket a matricakat elöbb 
az egyik, azutän a mäsik oldalon a 
Matnsan-gtpen egyenkint megtisztitot- 
täk, hogy a Linotypen üjra sorokkä 
szedjek es kiöntsek, s igy az üjonnan 
öntött sorokat lenyomtatva megällapit- 
hatö legyen a tisztitäs elötti es tiszti- 
täs utäm ienyomatok közötti különbseg. 
A  különbseg valöban meglepö. Mig a 
tisztitäs elötti levonat sorai piszko- 
sak a sok ölomszilänk lenyomatä- 
töl, adig a tisztitäs utäni lenyomat 
kifogästalanul tiszta betükepet mutat. 

A  tanulmänyi kiränduläs resztvevöi- 
nek egyöntetü megällapitäsa, hogy az 
egesz tisztitäsi eljäräs igen egyszerü, 
teljesen celravezetö es meglepöen 
gyors. Pär öra alatt egy magazin teljes 
matricäit is meg lehet ältala javitani.

A  Neues Wiener Journal a kezi- 
szedesröl ätment a gepszedesre! Arröl 
ertesitenek bennünket, hogy a „Neues 
Wiener Journal", amelyet eddig ki- 
zäröan keziszedessel ällitottak elö, el- 
hagyja a keziszedest es ätter a modern 
gepszedesre. Az összes szedögepfajtäk 
es gyärtmänyok behatö vizsgälata 
utän a nevezett lap arra hatärozta el 
magät, hogy a jöl bevält es a legjob
ban ismert Linotype-szedögepet resze- 
siti elönyben es üjonnan berendezett 
szedögepüzeme reszere 16 Linotypet 
rendelt meg a Gutenberg-Häz Geel 
Testverek vezerkepviseletenel, Wien- 
ben.

Nyomtatds
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Hol, —  Hogyan, —  Mikor hirdes- 
sen —  ezen härom kerdes helyes meg- 
välaszoläsätöl függ reklämakciöjänak 
sikere. E teren ütmutatassal szolgal a 
Mosse Rudolf Rt most megjelent 
1929. evi Ujsägkatalögusa.

Elsö resze az eladäs es a rekläm 
racionalizäläsäriol szöl.

Mäsodik resze minden tudnivalöt 
közöl Magyarorszag napi es hetilapj ai
röl.

Harmadik resze a videki lapokkal 
foglalkozik, reszletesen felsorolja a tel
jes videki sajtöt a szükseges adatokkal

Barmennyire is valöszinünek lat- 
szik, hogy a megfelelö erzekkel 
birö nyomdasz a rendelkezesere 
ällö prospektusok es informaciök se- 
gitsegevel ki fogja tudni välasztani 
a neki legjobban megfelelö tipust, 
felö, hogy —  amint ezt a gyakorlat, 
sajnos, rendszerint igazolni szokta —  
a fatöl nem lat ja az erdöt es nem 
tudja az ö szempontjähöl legfonto- 
sabb felteteleket kiemelni, illetöleg 
välasztäsät ezen szükseges követelme- 
nyeknek alärendelni.

A Magyar Grafika 
szöveget a

LEYKAM- 
JOSEFSTHAL 

AG
gratweini gyäräban 

köszült 
különleges 

famentes offsetnyomöra 
nyomtuk

együtt, toväbbä terkepekkel ellätott 
elönyös csoportajänlatokat tartalmaz a 
videki propagandära vonatkozölag es 
täjekozäst nyujt az egyeb rekläm- 
lehetösegekröl.

Negyedik resze ismerteti az orszäg 
szörakoztatö es szaksajtöjät.

ötödik reszeben maguk a lapok 
kiadöi szölalnak meg täjekoztatö hir- 
detesekkel.

A  kiällitäsra es tartalomra egyaränt 
kimagaslo, 96 oldalas, vaskos katalö- 
gust ingyen es bermentve küldik hir- 
detöknek.

Hogy e tekintetben nemileg segit- 
segere lehessünk az erdekelteknek, a 
következökben röviden összefoglaljuk 
azon pontokat, amelyek egy modern 
vägögep vetelenel elsösorban tekin- 
tetbe veendök.

Amikor a gep nagysägät megälla- 
pitottuk a teljesitökepesseget illetöleg, 
a következökre legyünk figyelemmel:

1. A  vagäs pontos es tiszta kivitele.
2. A  vägäsok percenkenti legna

gyobb szäma.

Ad 1. Ahhoz, hogy a vägäs abszo- 
lüt pontos legyen, elengedhetetlenül 
szükseges:

a) a gep väzänak s igy elsösorban 
a kestartönak teljesen massziv epitese, 
valamint a meghajtäs reszeinek abszo- 
lüt merev, hajlitäs- es rugözäsmentes 
meretezese;

b) a leszoritäs elegendö merteke;
c) a vägökes ällandö elessege.

Ez utobbi mär nem annyira a gep 
gyärtäsäval, mint inkäbb a hasznälata 
alatti kezelessel függ össze s ezert er- 
demes erröl külön is nehäny szöban 
megemlekezni.

A vägögep termelökepessege csakis 
egy eles kes segitsegevel hasznälhatö 
ki, miutän a tompa el okozta zavarok, 
mint: pontatlan vägäs, a vägäs durva 
es elnyomott volta, a gepreszeknek 
gyakran töresig valö igenybevetele 
nemcsak a minöseget befolyäsoljäk

kärosan, hanem a gep sebesseget is 
jelentösen csökkentik.

A  kes elessege csak szükseges, de 
meg nem elegendö feltetele a tiszta 
vägäsnak.

Tudjuk ugyanis azt, hogy a kes eie 
egy —  a gyakorlati tapasztalat ältal 
elöirt —  vägöszögben keil, hogy csi- 
szolva legyen, amely vägöszög a fel- 
dolgozandö anyag kemenysegetöl függ.

A  kesek csiszoläsa mindenkor a 
X"gal j eiölt oldalon törtenik.

A  toväbbiak sorän meg a vägögep 
kezeleset es automatikus müködesere 
vonatkozö felteteleket fogom röviden 
felsorolni:

3. Tökeletes es minden papirerös- 
segre es fajtära egyformän müködö 
önmüködö leszoritäs.

4 . Millimeterröl millimeterre beäl- 
lithatö önmüködö papir-elöretoläs.

5. A  gep gyors kezeleset elösegitö 
mechanikai berendezesek, mint pld: 
mechanikus papirhalmazszällitäs elöre 
es hätra, szalagvägö-szerkezet, stb.

6. Vedöszerkezetek üzemi balesetek 
elhäritäsära.

7. A  meghajtäshoz szükseges hajtp- 
eröszükseglet alacsony volta. L. L.

Könyvköteszet
Oldalt gumirozott papirosok vä

gäs a. A  vägäs megkezdese elött szük
seges a jö megszäradäs. Ezutän az ol
dalt gumirozott gyärtmänyokat szük- 
seg szerint 50 vagy 10,0 lapböl ällö 
csomökban ügy keil fektetni, hogy a 
gumirozäs mindig egyoldalt legyen. A  
gumirozäs reven vastagodäs äll elö, 
amelyet vägäs elött ki keil egyenli- 
teni. Ezt ügy keil megcsinälni, hogy 
50— 50 vagy 100— 100 esik köze erös 
fapapirlemezdarabkäk teendök, ame
lyek a gumirozäs szelessegevel kes- 
kenyebbek, mint a gumirozott lapok. 
A  esomökat mindig ügy keil a gepbe 
tenni, hogy a gumirozäs baloldalt le
gyen, nehogy a vägäs alkalmäval te- 
pödes älljon be. A  vägögep vägäs- 
hosszüsäga szerint több vägnivalö 
esomöt lehet egymäs melle tenni, hogy 
a vägögep kihasznälhatö legyen. A 
papirlemezdarabkäkat a vägäs utän

Mit tartsunk szem elött
egy vdgögep vetelenel
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benn lehet hagyni a lapok kozt, mert 
azoknak kivevese a munkabert szük- 
segtelenül megnagyobbitanä. A  pel- 
dänyszämot 50,0— 1000 darabonkent 
tanacsos csomagolni, de csirizt ne 
hasznäljunk, mert a keresztülhatolö 
nedvesseg a gumirozäst összeragasz- 
tanä.

Kezi gumirozäs. Könyvkötödekben, 
dobozgyärakban, könyv- es könyom- 
däkban, amelyekben oldalt valö kezi 
gumirozässal keszitenek nyomtatvä- 
nyokat, aminök: banderol- es csik- 
szalagok, etikettek, ievelmelleklet- 
ceduläk, bankjegyszalagok, leginkabb 
ügy gondoljäk, hogy erre a celra leg
jobb ällati enyvet hasznalni. Ez 
azonban nem felel meg azoknak a 
kivänalmaknak, amelyek a gumirozö 
ragasztöanyaghoz füzödnek, mert el- 
tekintve attöl, hogy tüldräga ilyen ce- 
lokra, szäraz allapotaban nincs eleg

Könyv-  es
A  Magyar Bibliophil Tärsasäg Ev- 

könyve. Nyolceves fönnallasa öta az 
elmult ev vegen adta ki elsöizben a 
Bibliophil Tärsasäg evkönyvet, amely 
most mar minden esztendö vegen pon- 
tosan meg fog jelenni. Regesreg el- 
szoktunk mär attöl, hogy olyan tökele
tes könyv kerüljön a kezünkbe, mint 
ez az evkönyv. Valösägos mintäja, 
tanitöpeldäja ez a könyv a regi jö 
tipogräfiänak. A  szep metszesü betü, 
a tiszta, kifogästalan nyomtatäs, a sza- 
bälyszerü margök, a csaknem hibätlan 
szedes, az egyseges, zärt oldalak: mind 
olyan regi tipogräfiai szabäly, amely 
ma mär feledesbe merült. Bennün
ket, mint tipogräfusokat ez a külsö 
harmönia ragadott meg elöször, de 
ehhez csatlakozik a tartalom belsö 
összhangja is. A  Magyar Bibliophil 
Tärsasäg elsö nyolc evenek törtenete- 
röl Eisler Mihäly Jözsef dr. fötitkär 
irt. Vegh Gyula, a Tärsasäg elnöke a 
szep könyvröl irt tanulsägps esszet. A 
tipogräfia es a könyvmüveszet hatärait 
Kner Imre vonta meg hüszoldalas, 
szakszerüen megirt cikkeben. Közli a 
Tärsasäg tisztikaränak, tagjainak nev- 
sorät stb. Az evkönyvet a gyomai 
Kner ceg nyomtatta es alkalmas arra, 
hogy a könyvet a nagyközönseggel

ragasztöereje, nagyon gusztustalan 
külsejü es nem ritkän rosszszagü is. 
Azonkivül a feldolgozäs alkalmäval 
nagyon is meleg szobahömersekletre 
van szüksege, majd amikor a megren- 
delönek elszällitjäk, a fentemlitett fo- 
gyatekossägai miatt —  meg pedig 
nem is jogtalanul —  mindig kifogä- 
soljäk. Ilyenfajta gumirozäsok szä- 
mära a legtanäcsosabb, ha olcsö mun- 
käkröl van szö, dextrint hasznälni, 
mäs esetekben pedig semleges hideg 
enyveket, amilyeneket a jobbfajta ra- 
gasztöanyaggyärak gyärtanak. Ezek
nek a gumirozöanyagoknak földolgo- 
zäsa alkalmäval nincs szükseg különö
sen magas szobahömersekletre. Az 
xgy gumirozott munkäk gusztusos kül- 
sejüek es a nyomtatväny megrendelö- 
jet kielegitik, ennelfogva nem lesz 
oka arra, hogy megszokott szällitöjä
töl elmaradjon.

lapszemle
megkedveltesse. Boriteka zerkalli meri- 
tett papiros. h .

A  Magyar Iparmüveszet ezidei 1—
2. szama ertekes tartalommal es szä- 
mos iparmüveszeti munka illuszträciö- 
jäval jelent meg. Nagy Sändor „Mult, 
jelen, jövo" cimen, Nädai Päl A  disz- 
telen lakäsröl ertekezik. Elek Artur es 
Farkas Endre mükritikai cikkei utän 
sok apröbb hir ertesiti az olvasökat 
az iparmüveszeti esemenyekröl. A  
Györgyi Kälmän szerkeszteseben es 
az Orszägos Magyar Iparmüveszeti 
Tärsulat kiadäsäban megjelenö müve
szeti folyiöiratot a tärsulat tagjai evi
15 pengös tagsdgi dijuk fejeben kap- 
jäk.

A  Mügyüjtö mult evi 12. es ezidei 
1. szäma a szokott müveszeti, gyüjtesi 
es regeszeti tartalommal jelent meg. 
A  Szilärd Vilmos szerkeszteseben 
megjelenö folyöirat sok äbrät, dräga, 
ritka mütärgyak kepeit hozza.

A  Sajtö ezidei elsö szämäval 3. ev- 
folyamäba lepett. Vezetö helyen Papp 
Viktor dr. Esterhäzy Päl herceg nagy- 
lelkü adomänyät meltatja. Ugyanis 
40.000 pengöt juttatott a herceg a 
Magyarorszägi Hirlapirök Nyugdij- 
intezete javära. Több egyeb cikk, bel-

földi es külföldi hirek, sajtöjogi rovat, 
irodalmi szemle tölti meg a negyives 
füzetet. A  folyöiratot Wünscher Fri- 
gyes dr. szerkeszti es elöfizetesi ära 
10 pengö egesz evre.

Videki Sajtö cimen Thurzö Nagy 
Läszlö szerkeszteseben februär 1-en üj 
sajtötudomänyi folyöirat jelent meg. 
Elöfizetesi ära egesz evre 20 pengö, 
egyes szäm ära 2 pengö. Az elsö szäm 
gazdag tartalommal jelent meg. Hozza 
a szomszed ällamokban megjelenö ma
gyar lapokat, foglalkozik a videki Hir
lapirök ügyevel es több hivatalos köz- 
lemenyt közöl.

A  Typographische Mitteilungen hä
rom szäma gyült össze, amiöta karä- 
csonyi szämunk kiment. Mind a härom- 
nak cimlapja a „Pressa" nemzetközi 
pälyäzatän nyert dijat. A  karäcsonyi 
szäm az alapmetszesnek van szentelve. 
Otto Hühne a fotogräfiai szedesröl 
mondja el szakszerü velemenyet es 
egyeb cikkek tarkitjäk a lapot. Sok 
ölom-, lino- es fametszet van benne.
—  Az ezidei 1. szäm ugyancsak gaz
dag tartalommal es a szedespeldäk 
tömegevel jelent meg. Külön rovat 
foglalkozik a szakoktatässal es a nemet 
grafikai toväbbkepzö iskoläkkal. „Das 
Schiff" cimen szepirodalmi rovat van 
minden szämban, amely rovatnak veze- 
töje Preczang Ernö. —  A  2. (februäri) 
szämmal is megmutatja a Bildungs
verband, hogyan lehet a toväbbkepzö 
tanfolyamokkal pärhuzamosan a szak-
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irodalom ütjan is oktatni, tanitani. 
Szämos cikk, aprösäg, sok szedespelda, 
amelyek a szedes köze szedettek, mind 
egy cel feie törekszik: tanitani.

A  Graphische Revue, a Wiener 
Graphische Gesellschaft kiadäsäban 
megjelenö szakfolyoirat 6. szäma jubi- 
leumi szäm. Ezzel lep a Graphische 
Revue X X X . evfolyamäba. A  lap 
nagyobb feiet a mümellekletek es a 
szedes- es nyomtatäspeldak teszik. A  
szövegresz elsö helyen a lefolyt har- 
minc ev müködeset meltatja a szer
kesztö. A  többi cikk a szakma minden 
ägazatäval foglalkozik, a papirostöl a 
szedö- es nyomögepekig. Ezüttal gaz
dag tartalommal, a megszokottnäl jobb 
kivitelben jelent meg.

Az Offset-, Buch- und Werbekunst 
ket szama, a novemberi es decemberi 
szam fekszik elöttünk. A  11. szam 
tülnyomö reszben a fotönak a rekläm- 
ban valo fölhasznälasät tärgyalja sza- 
mos fenykeppeldaval kapcsolatban, 
masreszt a reprodukciös technika ha- 
ladasanol ad szämot. —  A  12. szäm 
Möhring fekete-feher mechanikai tär- 
gyü fedölapjänäl fogva is kifejezi azt, 
hogy ebben a szämban fökent nyomö- 
gepekröl van szo. A  mely- es off- 
setnyomtatäs versengeseröl talälunk 
benne közlemenyt. A  folyöirat egyes 
szämänak ära 3.50 märka. Offset- 
Verlag G. m. b. H. Leipzig C 1, See- 
burgstr. 57.

A  Deutscher Drucker januär havi 
szäma folytatja a lemezmetszesröl 
szölö tanfolyamät. Ebben a szämban 
Walther Hahn a linolmetszesnel tart, 
Hch Schulze a tipogräfiai väzlatkeszi- 
test ismerteti 12 fokozatban. Nagy 
cikk a nemet nyomdaipar helyzetet vä- 
zolja. Van a folyöiratban törteneti, 
nyomtatästechnikai közlemeny is. Sze- 
despeldäi kitünöek. Egyes szäm ära 
2.75 märka es Berlin SW 61, Hagel
bergerstrasse 49 rendelhetö meg.

A  Gerbauchsgraphik december havi 
szäma különösen illuszträcios anyagä- 
val tünik ki. A  sok plakätreprodukciö, 
egesz sereg csomagoläsi minta, rek- 
lämnyomtatväny, foto es focomontäzs, 
könyv- es ärjegyzekcfmlap, müveszi 
könyvilluszträciö, de különösen az 
orosz moziplakätok reprodukciöi na
gyon sok erteket tärnak a szemlelö eie. 
A  nemet es angol nyelven megjelenö

szövegresz a legüjabb müveszeket es 
müveiket tärgyalja. A  müveszi rekläm- 
szakfolyöirat a Bund Deutscher Ge
brauchgraphiker hivatalos orgänuma. 
Egyes szäm ära 4 märka, megrendel- 
hetö: Phönix Illustrationsdruck und 
Verlag G. m. b. H., Berlin SW 61.
—  A jonevü szakfolyoirat januär havi 
szäma ugyancsak telve van a legmo- 
dernebb plakätreprodukciökkal W il
helm Schwarzenber gertöl, müveszi
könyvilluszträciökkal, amelyeknek 
Fritz Ahler a mestere, fametszetekkel. 
16-oldalas betü- es szedespeldamellek- 
lete Erasmusdruck cimen a legkülön- 
felebb stilusokban keszült. Cikkei az 
illuszträciökat magyaräzzäk es nemet 
es angol nyelven jelentek meg, mint 
az eddigi szämok.

Satz- und Druckmusterheft 1929. A  
Deutscher Drucker kiadäsäban rend- 
kivül tanulsägos szedes- es nyomtatäs- 
mintagyüjtemeny jelent meg. Több 
mint szäz ötletesen megtervezett es ki- 
fogästalanul nyomtatott mellekletlap 
235X310 mm nagysägban tärul a 
szemlelö eie. Egytöl egyig valameny- 
nyi jö, oktatö pelda arra nezve, mi- 
kent keil modern, hatäsos nyomtat- 
vänyokat egy- es többszinnyomäsra 
megtervezni es megszedni. Nemcsak 
a mesterszedö tanulhat belölük, ha
nem a grafikus, a reklämszakember 
es a nyomo is. Ezt a füzetet a legme
legebben ajänlhatjuk szep kivitele, 
gazdag tartalma es nagytömegü szedes- 
es különfele nyomtatäspeldäja miatt 
is mindazoknak, akik a nemet munka- 
möd iränt erdeklödnek. E füzet ära 
3 märka s megrendelhetö: Verlag 
„Deutscher Drucker“ , Berlin, SW 61, 
Hegelbergerstr. 49.

A Falz & Werner reprodukciös ke
szülekek gyära, Leipzig C 1, Luther
strasse 14, csinos naptärt küldött be. 
A  gyär a klisekesziteshez, az offset- es 
melynyomäshoz szükseges eszközök es 
felszerelesek gyärtäsäban az evek folya- 
män nagy gyakorlatot szerzett.

A Koenig & Bauer A. G. Würzburg 
gyorssajtögyär finom kis prospektust 
küldött be negy legüjabb gyorssajtö- 
järöl: „Die kleine Hexe", „Der Roll- 
renner” , „Der Kreisroller'* es „Der 
Sturmvogel" a nevük. Äbräjuk utän 
itelve fürge es massziv epitesü gep 
valamennyi. Ertekes könyvet is jutta-

tott hozzänk, amelyben a nyomögepek 
fejlödeset tärgyalja sok äbräval illusz- 
trälva es a Koenig es Bauer gyorssajoo- 
gyär törtenetet ismerteti. Sok äbra a 
ceg hatalmas rotäciösait mutatja be.

Typo-Skizzenblock (väzlatblokk) G. 
Fischer ipariskolai tanärtöl. Mellekelve 
egy vonalozott lap nonparell-beosz- 
tässal es a legfontosabb szabvänyfor- 
mätumokkal. Kiadja a Bildungsver
band der Deutschen Buchdrucker, G. 
m. b. H. Berlin, SW 61, Dreibund
strasse 5. Ära 1 märka. A  szakiskolai 
es szaktanfolyami oktatäs egyik leg
jobb segedeszköze a väzlatblokk, amely 
eppen most jelent meg a Bildungs
verband kiadäsäban. A  blokk Fischer 
nürnbergi ipariskolai tanär tapasztala- 
tainak leszürödese es mär hosszü idön 
ät dolgozik ezzel mödszerrel. A  väz- 
latok reszere ätlätszö, jö väzlatpapir- 
lapokat tartalmaz a blokk. A  mellekelt 
vonalozott lap segitsegevel a tanulö 
pontosan eltalälja a väzlat tipogrä
fiai merteket.

A  Karl Krause leipzigi ceg egesz 
sor gepismertetö lapot küldött be. 
Könnyü munkäkhoz valö hajlitögepet, 
nehez pregelöprest, azutän több köny- 
nyebb prest papirtänyerok pregelese- 
hez bocsätott üj abban a piacra. Bövebb 
ismertetest es prospektusokat szivesen 
küld a Krause ceg az erdeklödöknek.

Seidels Reclame cimü erdekes 
folyöirat ezidei elsö szämät kaptuk 
meg. A  13. evfolyamäba lepett lap 
egyes szäma 2.50 märka es Berlin 
W . 35, Magdeburgerstr. 34. rendel
hetö meg.

Der Holzschnitt decemberi szäma a 
fametszes különfele technikäival ke
szült kepek reprodukciöit hozza. Nagy 
cikket közöl a Pressäröl es nehäny kül
földi kiällitäs közül a magyar kiälli- 
täst is a legelismeröbb szavakkal emliti 
meg. A  lapszemleben rokonszenvesen 
ismerteti a Magyar Grafika szeptem
ber— oktöberi szämät, amelynek level- 
fejmellekleteiröl következteti, hogy nä
lunk izlesesseg es jö technika szem- 
pontjäbol a könyvnyomtatäs magas 
szinvonalon äll.

A  Technikum für Buchdrucker in 
Leipzig 1927— 1928. evi jelentese a 
szedesmintäk szäzait mutatja be, a 
viläghirü szakiskoläban tanulök mun- 
käit,
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Monatsblätter Hübel & Dench, a 
ceg könyvkötesmüveszeti folyöirata er
dekes szakcikkeket es külön mümellek- 
leteken diszkötes-äbräkat közöl. Finom- 
kiällitäsü munka.

A  C. E. Weber betüöntöde Stutt
gart az evfordulö alkalmäböl szep nap- 
tarral kombinalt betümintakönywel 
lepett meg bennünket. Stuttgart neve- 
zetes epületeit, a betüöntöde munka- 
termeit autotipiakban mutatja be a 
mintakönyv. Bemutatja a normalizält 
szedöszekrenyt, tanacsokat ad a betü- 
rendelesre vonatkozöan es öntöcedu- 
lakat közöl, vegül izleses, finom be
tüit mutatja be. A  különfele ärnyalatü 
Deutsch-Römisch, Druckhaus, Roma
nisch, a keskeny es köver groteszkek, 
az Etiennek, az Elvira-kurziv, a vila
gos Holländisch stb. stb. mind jömet- 
szesü, kitünö betü.

Bauersche Giesserei Frankfurt a. M., 
amelynek üj betüit es diszeit csak mult 
szämunkban mutattuk be, ismet üj, 
finommetszesü diszitöanyagot bocsatott 
vilägga. „Ufa"-disz az üj anyagnak a 
neve. A  beküldött mintanyomtatvany 
szerint különösen keretnek szep az 
„U fa'‘-Schmuck, de hatassal alkalmaz- 
hatö az akcidencia mas helyein is. 
Vezerkepviselet Magyarorszäg reszere: 
Horvat Lajos grafikai szaküzlete resz- 
venytarsasag Budapest, III, Fenyes 
Elek ucca 4 , Telefon 121-38.

Der Typograph legüjabb prospek- 
tusa az „Universal" Modell B gepet 
mutatja be. Ezen a gepen mar sok 
nemet lapot szednek, mert jöminösegü 
soröntese mellett a lapokban elöfor- 
dulö cimeket es a hirdetesek slager- 
sorait is könnyüszerrel lehet rajta 
szedni. A  megfelelö matricak beszer- 
zese utän katalögusok, cimtärak, är- 
jegyzekek stb. szedesere is alkalmas.

Klingspor-Kalender 1929. Gyö- 
nyörü kis naptär, a Gebr. Klingspor, 
Offenbach a. M. adta ki es nyomtatta. 
Az öntöde többszinnyomäsü dfszeivel 
van dekorälva. A  cimlapot es a nap- 
täri oldalakat ezekkel a szep diszekkel 
kereteztek be. A  naptäri resz utän a 
hfres nemet költö, Gotthold Ephraim 
Lessing ketszäz ev elötti születesenek 
emlekezetere a költö gyermekmeseit 
közlik az öntöde diszeivel illuszträlva. 
Valösägos mesebe illö kis mesekönyv 
es naptär ez a müvecske.

A Bulletin Officiel, a francia nyom- 
dafönökök hivatalos havifolyöiratänak 
karacsonyi szäma (Noel) fölirässal ha- 
talmas terjedelemben jelent meg. A  
szövegreszt törteneti, megpedig fran
cia nyomdäszattörteneti tanulmäny ve- 
zeti be es folytatödik szepirodalmon: 
prözän es versen keresztül a szakcik- 
kek legiöjäig. Mint minden karäcsonyi 
szäm, ez is sok-sok szines mümellek- 
letet közöl, azt lehet mondani: a leg- 
különbözöbb nyomtatäsi eljäräsok üt- 
jän elöällitva. Különösen a kromo- 
nyomtatvänyok sikerült volta, kifogäs
talan nyomtatäsa, az eredetivel valö 
megtevesztö hasonlatossäga elsösorban 
a Lorilleux-gyär festekeinek erdeme. 
Az illuszträciök nagybecsüve teszik 
ezt a szämot azoknak is, akik a fran
cia nyelvet nem ismerik. Az ära 85 
frank. Paris VIe, 7, rue Suger (l'Uni- 
on des Maitres Imprimeurs Frangais) 
rendelhetö meg.

A  Bulletin Officiel 1928. evi ket 
utolsö es ezevi 1. szämai a francia 
nyomdäszati viszonyokat tärgyaljäk es 
sok jö szakcikket is közölnek. A  ki- 
adöhivatal Pärizs, 7, Rue Suger.

The British Printer, az angol nyom- 
tatöiparok folyöiratänak november- 
decemberi szäma böseges tartalommal 
jelent meg. Gyönyörü nyorntatäsmel- 
lekletei vannak. A  nagy tömeg hirde- 
tessel együtt vaskos kötetre megy a 
sok olvasnivalö benne. Nincs ägazat 
a sokszorositöiparban, amelyröl egy- 
egy kisebb-nagyobb közlemenyt ne 
hozna.

De Reclame, a holland reklämügyi 
egyesület hivatalos közlönye 8. ev- 
folyam, 1929. 1. szäm. A  folyöirat jö 
plakätok, reklämnyomtatvänyok es ki
tünö hirdetesek reprodukciöit közli. 
Szep tipogräfiäval münyomöpapiroson 
keszül. Egyes szäm ära 1 holland 
forint. Häga, Hofwyckstraat 9 .

De Tampon, az utrechti (Hollan- 
dia) szakiskola lapjänak decemberi 
szäma szereny tartalommal, egyetlen 
melleklettel került ki a sajtö alöl. 
Egyebkent ältaläban jöl szerkesztett 
folyöirat.

Archivio Typografico cimen a 
X X X II. evfolyamät järö francianyelvü 
olasz folyöirat egy idö öta minden szä
mäban egy-egy olasz üzemet ismertet. 
A  lap Turinban häromhavonkent jele

nik meg 6s a hozzänk erkezett leg- 
utöbbi szäm a turini Nebiolo betüön- 
tödet ismerteti. A  münyomöpapiroson 
nyomtatott füzetben gyönyörüen sike
rült autotipiäkon mutatjäk be az üzem 
egyes munkatermeit. -

A  Grafica Romana karäcsonyi szäma 
a tartalmas, jö szakfolyoirat elözö szä- 
maihoz meltö köntösben lätott nap- 
vilägot.

A  francia nyomdaipar evkönyve. 
Nemreg jelent meg Pärizsban a Biblio- 
theque Technique des Industries du 
Livre kiadäsäban az idei Annuaire de 
r  Imprimerie, vagyis a francia nyomda
ipar evkönyve az 1928. evre. Ezt az 
evkönyvet elöször 1891-ben adtäk ki 
es azöta a häborüs evek, valamint 
1921— 1922 kivetelevel rendszeresen 
jelenik meg. E könyvnek formätuma
16 X  20 cm, tartalma 500 oldal, ära 
8 frank. Az elsö nagyobb rovata a 
nyomdaipar föbb beszerzesi forräsait 
foglalja magäban; ezt követi Francia- 
orszäg, Belgium es Sväjc szaktechnikai 
lapjairöl es folyöiratairöl s ä ö I ö  rovat, 
amely nemcsak a szorosabban vett 
könyvnyomtatäsi szaksajtöt öleli föl, 
hanem a bibliografiära, könyomdä- 
szatra, könyvköteszetre, papiriparra es 
fenykepeszetre vonatkozö adatokkal is 
szolgäl. Utäna következik a tärsasägok, 
szövetsegek, szindikätusok hosszü föl- 
soroläsa, megpedig elöbb a munka- 
adökei, majd a munkäsokei, ebben a 
sorrendben: Pärizs, a francia departe- 
mente-ok, Belgium, Sväjc es Luxem
burg. Itt is meg van emlitve minden 
ipari szervezet, amelynek bärmi kis 
köze van a nyomdaiparhoz. Utäna igen 
kimerftöen fei vannak sorolva az ipari 
tanintezetek, azoknak programjait, 
tanfolyamait, celjait es szervezetet tüze- 
tesen magyaräzvän. Igen nagy teret 
szentelt az evkönyv szerkesztösege a 
törvenyeknek es rendeleteknek, ame
lyek a következö kerdesekkel es tudni- 
valö-területekkel foglalkoznak: Nyom- 
tatäs, könyvkereskedes, idöszaki sajtö, 
plakatirozäs, balesetek, ipari vällalatok 
alapitäsa, a kereskedelmi cegjegyzekbe 
valö beiktatäs, idegen sajtötermekek 
behozatala, a sajtötermekek törvenyes 
köteles peldänyainak leadäsa es meg 
sok egyeb. Következnek fejtegetesek a 
szakmäba vägö biröi gyakorlatröl, älta- 
länos ervenyü es jelentösegü biröi dön-
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tesekröl, tanoncszerzödesekröl, a fran
cia nyomdaiparban ervenyben levö szo- 
käsokröl, üzleti szokvänyokröl, forma- 
tumokröl, valamint egy igen terjedel- 
mes täbläzat, amely a nyomdaiparnak 
minden legapröbb dolgäröl täjekoz- 
tatja az olvasöt, igen j(o fölvilagositast 
nyujtva az ädökröl, az ipari es keres
kedelmi nyeresegröl, munkaberekröl, 
tarifakrol, nyugberekröl, külföldi jöve- 
delmekröl es hasonlökröl. Ehhez a 
fejezethez sorakozik a parizsi könyv
nyomtatök, majd a parizsi könyom- 
daszok, utana a francia departement-ok 
es a francia gyarmatok, Belgium es 
Luxemburg összes grafikai vallalatai- 
nak nevjegyzeke, 173 zsüfoltan teli- 
nyomtatott oldalon. Vegül pedig a 
technikai es egyeb ismertetesek zarjak 
le ezt az igen ügyesen szerkesztett 
evkönyvet.

Szedes
Banjunk ktmeletesen a dräga lenia- 

anyaggal! Aki figyelö szemmel nezi a 
szedötermekben a sargarezleniaknak 
kezeleset, igen gyakran fog alkalma 
nyilni annak a megallapitasara, hogy 
ezt a dräga es fölötte erzekeny anyagot 
nem kezelik es äpoljäk azzal a gon- 
dossäggal, amelyet azonban magätöl 
ertetödönek kellene föltetelezni. A le- 
niäkkal valö nyers bänäsmödnak igen 
gyors következmenye a leniakep meg- 
serülese, az egyes darabok vegeinek 
elkopäsa szokott lenni. Minthogy a 
korrektüralevonatokon ezek a csorbu- 
läsok ritkän vehetök eszre, mert a böse- 
ges festek föladäsa folytän elkenödnek, 
leginkäbb a geprevfziö alkalmäval 
mutatkoznak teljes csunyasägukban. A 
kifogästalan leniäkkal valö kicsereles 
azonban meghosszabbitja a nyomö- 
gepnek väräsidejet, leszämitva azt a 
körülmenyt, hogy a megcsorbult le- 
niäknak kiegyengetesere a gepmester
nek is több idöt keil fecserelni. A föl- 
rämoläsnäl arra keil ügyelni, hogy a 
leniäk kepük szerint jöl szortiroztassa- 
nak, hogy igy mär eleve ütjät älljuk 
az elkeveredesnek. A formänak legjobb 
megmosäsa ellenere is a leniäkon meg 
mindig eleg piszok marad. Az osztäs 
alkalmäval tehät lägy ronggyal minden 
piszkot el keil tävolitani es csak azutän
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A Mergenthaler szedö gep gyär tärsasäg ezidei diszalbumänak cimlapja

a leniaszekrenybe elhelyezni. Neha a 
piszok kemeny kereg alakjäban mutat- 
kozik, meg pedig közelfekvö okokböl, 
szorosan a lenia kepe alatt. Tanäcsos az 
ilyen piszokkal birö leniäkat elözete- 
sen petröleummal megtöltött edenybe 
tenni, hogy a piszok föloldödjek es a 
lenia kepenek megsertese nelkül el- 
tävolithatö legyen. Az igen erzekeny 
nyolcadpetitleniäkat különös gondos- 
saggal keil kezelni, hogy a szedes 
alkalmäval j(öl illeszkedhessenek. Mär 
az osztäs alkalmäval välasszuk ki a 
sertett leniäkat; keves rendszeretet es 
szakmai lag eles szem a serült helyeket 
gyorsan eszre fogja venni. A dupla- 
finom leniäkon vagy hasonlökepüeken, 
peldäul az azureeleniäkon a piszok a 
hezagokban is szeret megtelepedni. 
Jlyen esetekben tüvel vagy finomra 
hegyezett faszilänkkal keil a piszkot 
eltävolitani, gondosan ügyelve arra, 
hogy a lenia kepe ne szenvedjen serü- 
lest. A serült leniäk egy elöirt helyen 
külön tartandök, hogy esetleges üj 
megrendelesek alkalmäval löcskafem- 
kent lehessen eladni vagy ellenszämla- 
kent fölszämitani. A pincettäval valö 
korrigäläs alkalmäval nagyon ügyel- 
jünk arra, hogy a pincetta ne kerüljön 
a leniäk közelebe, mert föleg a csipesz 
elsikläsa folytän szokott a legtöbb 
leniaserüles törtenni. A leniaszekreny- 
ben a leniäkat ne ällitsuk tülsägosan 
össze es leniaszekrenyre ne ällitsunk 
föl mäs szekrenyt, de ha ez mär nem 
kerülhetö el a helyi viszonyok miatt, 
csinältassunk a leniaszekrenyekre föl- 
es lehajthatö deszka- vagy papirlemez- 
födeleket. Amikor leniäkat rendelünk, 
a finom es pontozott leniäknäl mond- 
junk le a tülfinom kepröl, mert ilyen 
leniäk hosszabbä teszik az egyengetes 
idejet, igen könnyen szetvagdossäk a 
festekfelhordö hengereket es leginkäbb 
vannak kiteve a gyors megcsorbuläs- 
nak.

A verzälis-szedesröl. Ha azt akar- 
juk, hogy a verzälis-sorok kielegitsek 
szepsegre valö ähitozäsunkat, okvetle- 
nül szükseges az egalizäläs. Mär a 
tanonctöl se türjük el, hogy egalizä- 
latlanul szedje a verzälisokat. A ver- 
zälis-soroknak hajszälfinom egalizä- 
läsa es az egymäsközti hezagok meg- 
vizsgäläsa a szepsegek meglätäsära 
szoktat bennünket, ügyszinten a betü-

faj jösägäröl es hasznälhatösägäröl 
tesz tanubizonysägot, es ezert, mint 
oktatö tenyezö is tekintetbe jön. Oly 
szedök, akik a verzälisok egalizäläsät 
nem tanultäk meg mär tanonckoruk- 
ban, igen nehezen szoktathatök erre 
az okvetlenül szükseges dologra. A 
betü törvenyeibe valö elmelyedesnek 
legbiztosabb ütja a betüvetesi gyakor- 
lat. Meg lehet ällapitani, hogy azok 
a szedök, akik betüvetessel foglalkoz
tak, a verzälisok egalizäläsät a leg
nagyobb gonddal szokjäk vegezni. 
Nemelyes ügyesseg mellett az egalizä
läs nem tülsägosan idötrablö munka, 
fökent ha erösebb es gyengebb, elöre 
megvägott kartoncsikokkal rendelke- 
zünk; mär pedig ennek keszletben 
keil ällnia minden akcidensosztälyban. 
Mindazonältal meg a legügyesebb sze- 
dönek is szüksege van valamelyes

idöre, hogy a verzälisokat kiegalizälja. 
Ahoi nem äll kellö idö rendelkezesre, 
ott mondjunk le, de nem az egalizäläs- 
röl, hanem inkäbb a verzälisok hasznä- 
latäröl. Különben is, anelkül hogy 
a nyomtatvänyok külsö csinjänak es 
szepsegenek kärära szolgälna, a ver
zälis-sorok szedeset korlätozhatjuk a 
legkisebb mertekre. Hiszen ma min- 
denki a könnyü olvashatösägra törek- 
szik, es ez helyes is, a verzälisok pe
dig nem olvashatök azzal a folyekony- 
säggal, mint a kisbetük. Leginkäbb 
azonban —  tekintve a szedesre ren
delkezesre ällö rövid idöt is —  a hir- 
detesszedesnel volna kerülendö a ver- 
zälis-szedes. A csupa nagybetükkel 
valö szedes föleg olyan nyomtatvänyo- 
kon jogosult, amelyek valamilyen re- 
prezentativ, monumental is vagy ünne - 
pelyes celt szolgälnak.
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A Typograph szedö gep gyär prospektusänak 
cimlapja

A modern könyvnyomtatas. Oliver 
Simon szerint a haborü utäni evek 
Angliäban tipogräfiai ätalakuläst hoz- 
tak letre. A magansajto intezmenyei 
tulajdonosainak kezeiböl kisiklott a 
vezetes es ätment a hivatasos nyomdä- 
szokeba es a különösen körültekintö 
kiadökeba. Ez eiterest jelent attsöl a 
gondolattöl, amely szerint az elmult 
idök kezmüves-müveszetet üj eletre 
akarjäk tämasztani. annak a kiserlet- 
nek elönyeire, amely szerint a jelen 
idök gepmunkäjät öhajtjäk eszteti- 
kussä fejleszteni, a mai idök esztetikai

erzesenek kifejezese gyanänt. Ne le- 
hessen többe arröl szo, hogy a müve- 
szetet csak a müveszet kedveert gya- 
koroljäk (l'art pour l'art), hanem ar- 
röl, hogy az mindenkinek hozzaferhe- 
töve, közjövä väljek. Vagyis igen sok 
olvasö szämära. A könnyü olvashatö- 
sag es a betük formäjänak bizonyos 
konzervativizmusa ezältal feltetelle 
välik. Ez együttal jelenti a betüalkotö- 
nak hatralepeset a betüalkalmazo: a 
könyvnyomtato möge. Mert a gepsze- 
dest a Monotype es a Linotype mono- 
polizaljak, minek következteben csak 
korlatolt szamü, immär bevezetett 
betüfajtäkböl välogathat az egyes em
ber, es csak ezek közül alkalmazhatja 
öket jö lzlessel es hasznosan a ,,typo- 
grapher” (a sajtö alä valö rendezes- 
sel megbizott es a szedest es nyomta- 
täst felülvizsgälö vezetö). A Printing 
of to day dmü könyvben Simon igyek- 
szik’ kimutatni, hogy eddig mi valö- 
sult meg mindebböl. Fejtegetesein ki
vül ebben a müben meg Paul Beaujon 
foglalkozik az Egyesült-Ällamok 
könyvnyomtatäsänak jelenlegi älläsä- 
röl, valamint Julius Rodenberg az 
europai kontinensnek mai tipogräfiä- 
jäval. Mindezekböl az iräsokböl az ol- 
vaao azt a benyomäst nyeri, mintha a 
viszonyok mindenütt hasonliök volnä- 
nak. Beaujon utal az önmagukban is 
nagyon különbözö helyi stüusokra, 
amelyek egyreszt az üjangliai ällamok- 
ban a bostoni Merrymsunt Press be- 
hatäsa folytän jöttek letre, mäsreszt a

A M onotype tärsasäg prospektusänak 
cimlapja

tävoli nyugaton, Kaliforniäban alakul- 
tak ki. Az idegen es üj gondolatok 
elsajätitäsänak keszsegeröl leginkäbb 
New York es Csikägö värosok tanus- 
kodnak. Euröpäban azonban a Roden
berg fejtegetesei szerint —  a nemzeti 
egyeniessegre valö törekves vält ügy- 
szölvän ältalänossä, noha a kisebb 
europai orszägokban a betüöntödek 
hiänya miatt legföljebb csak arröl le
het szo, hogy az idegen betüfajokat 
legaläbb valami nemzeti sajätossägra 
emlekeztetö mödon hasznäljäk fei. Ott 
vannak egymäs mellett: Franciaorszäg,

Jagenberg -W erke  A. G.
M a s c h i n e n f a b r i k #  D ü s s e l d o r f

Jöminösegü, nagy leljesitmenyt
biztosit a Jagenberg-fele szabadalmazott preclziös

fenyezö- es gumizögep
( h e n g e r r e n d s z e r )  szabadalmazott ivszärltö- 
keszülekke) kombinälva
Munkälhatö szelesseg: 800,1000 es 1250 millimeter 
Maximälis ivnagysäg: 1250X1500 millimeter

Önmüködö leällitökeszülek
a nemetbirodalmi szab. hivatalnäl bejelentve. 
Hibäs ivberakäs eseten sem lakkot,sem gumitnem 
hord föl. Önmüködö Ivkirakäs. Napi teljesitmeny 
8000 Ivig. 2szemely kezeli
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A betufajtdk szabvdnyozasa
amely kifejezetten a honi multja ha- 
gyomänyaihoz ragaszkodik es az il- 
lusztralt könyvet favorizälja; vele el- 
lentetben pedig Nemetorszag, amely 
faradhatatlanul kiserletezik üj betüfa
jok alkotäsäval, neha kerülö utakon, de 
mindig elevenen. Klasszikus tipogrä
fiai szellem tör föl Olaszorszägböl.

Hirdetesek bi r dl ata. Az Eszakameri- 
kai Egyesült-Ällamok kereskedelem- 
ügyi miniszteriumänak van egy melle- 
rendelt tanäcskozö testülete, amelynek 
neve: Federal Trade Commission. A 
testületnek tagjai az ipar es keres- 
kedelem legjelentösebb szemelyeiböl 
kerülnek ki es igen nagy befolyäsa van 
a kereskedelemügyi miniszterium el- 
hatärozäsaira. A testület elnöke, W . E. 
Humphrey immär evek öta abban fära- 
dozik, hogy a megtevesztö hirdetesek 
a hirlapokböl es folyöiratokböl ki- 
küszöböltessenek. Ezt a szändekät meg- 
valösitandö, nemreg azt a testülete 
ältal elfogadott javaslatot tette, hogy 
rövidesen hivjäk össze a kiadökat egy 
szaktanäcskozäsra, amely ezt a kerdest 
tärgyalnä. A kiadökhoz intezett meg- 
hivöban fölkertek öket, hogy vegyenek 
reszt abban a vitäban, amelynek celja 
a lapokban es folyöiratokban meg
jelenö hamis es megtevesztö hirdetesek 
kiküszöbölese. W . E. Humphrey az 
Evening Star cimü washingtoni napi- 
lap igazgatöjänak nemreg azt irta, 
hogy a föntemlitett szaktanäcskozäs eie 
kesz tervet öhajtanak terjeszteni es 
kerte öt, hogy a kiadök tegyek azt 
magukevä. W. E. Humphrey ebben a 
leveleben többek között azt irta: 
„Csakis a kiadök segitsegevel lehet 
kiküszöbölni a gyanus hirdeteseket, 
amelyek következmenyekent az ameri
kai polgärok zsebeböl 500 milliö dol- 
lärt hüznak ki a csaLö hirdetök. A 
kiadök pedig haszon alakjäban a csa- 
lök nyeresegeben reszesednek." A terv 
tehät az, hogy a kiadöt arra kenysze- 
ritsek, hogy ilyenfajta hirdeteseket uta- 
sitson vissza, különben büntetendö cse- 
lekmenynek välik reszeseve. A The 
Inland Printer nevü, igen tekinte- 
lyes amerikai könyvnyomtatäsi szaklap 
szembeszäll ezzel a tervvel es tagadja 
azt, hogy lehetseges es megengedhetö 
volna a kiadökat arra kenyszeriteni, 
hogy hirdetöikkel szemben ilyen cen- 
zuräval eljenek.

A nemet nyomdai szaksajtö nemreg 
nagyban foglalkozott ismet azzal az 
anomaliäval, hogy a nemetnyelvü or- 
szägokban meg mindig nem hatäroz- 
täk el, vajjon melyik iräst fogadjäk 
el a nyomtatäsban: az antikvät vagy a 
fraktürt. Sokan fejtettek ki azt, hogy 
Nemetorszägban igen nagy a betü- 
fajta-ällomäny, ez pedig a betüöntödek 
es könyvnyomdäk gazdasägi egyensü- 
lyät fölötte kärosan befolyäsolja, es 
hogy ezt nem lehet a vegletekig el- 
birni. Mindennek dacära ezek a sok
szor megismetlödö vitäk aligha fog- 
jäk Nemetorszägban a fraktür-betüfaj- 
täkat kiszoritani, mert a nemetek ra- 
gaszkodnak nemzeti iräsukhoz; az an
tikvät sem lehet jözan esszel a nemet 
könyvnyomtatäsböl kiküszöbölni, ma
rad tehät minden a regiben, noha igen 
erös a törekves valamely kivezetö utat 
talälni. Az amerikaiak is, akik csak 
antikvät hasznälnak, szinten kezdenek 
panaszkodni a sokfele betüfajok bal- 
lasztjäröl. Az Inland Printer cimü

könyvnyomtatöi szaklapban Ellis G. 
Fulton ezzel a cimmel ertekezik: Le- 
hetseges-e szabvanyozni nyomdai betü- 
fajtdinkat? Ebben az ertekezeseben 
többek között mondja: „Hogy a
könyvnyomdäk es hirdetök szamära 
tülsägosan sok a betüfaj, arröl tanus- 
kodnak a megejtett vizsgälatok. Szäm- 
talan mertekadö betüszedönek az a 
nezete, hogy csak igen keves betüfaj 
van, amely szep metszese miatt meg- 
erdemli, hogy helyet foglaljon a sze- 
döszekrenyben. Igen sokfele betüfaj ta 
hever a szekrenyekben, de csak keves 
köztük szolgälja meg ärät, a többseg 
magära gyüjti az elfelejtes porät. Az 
olvasök —  vagyis a fogyasztök, akik- 
nek kielegitesere vegeredmenyben 
minden könyvnyomtatö törekszik —  
megismerik ugyan a betümetszes 
különfelesegeit, de feltünö rendszeres- 
seggel elönyben reszesitenek bizonyos 
betüfajta-metszeseket." A toväbbiak- 
ban a cikk szerzöje azt irja, hogy a 
wisoonsini egyetemen statisztikai tanul-
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manyokat vegeztek: a legnagyobb es 
legjelentösebb könyvnyomdäkhoz kör- 
kerdest inteztek aziränt, hogy altalä- 
ban hany betüfaj tänk van, melyik 
betüfajokat hasznäljäk a legnagyobb es 
legelterjedtebb hirlapok es folyöiratok 
elöallitasähoz es melyek azok a betü- 
fajok, amiket az alkalmazö grafikusok 
es hirdetesirodäk elönyben reszesite- 
nek. Barmennyire erdekes egy ilyen- 
fajta statisztika, alapjäban veve üjat 
nem hoz. A nyomdäk tisztäban vannak 
azzal, hogy sok regi betüfaj hasznälat- 
lanul hever a szekrenyekben es elfog- 
lalja a dräga helyet. Azonban az a 
gondolat, hogy egyszer megis csak 
hasznukat lehet majd venni, meg- 
bemtja azt az elhatärozö akaratot, 
hogy alapos nagytakaritäst vegezzenek 
közöttük. Mäs kerdes az, vajjon az üj 
betüfaj ok gyärtäsa nem tülsägosan 
szapora-e. Sokan azt mondjäk, hogy 
bizony igen sok üj betüfaj kerül a 
piacra, mäsok is ezt ällitjak, azonban 
hozzäteszik, hogy efajta tülprodukciö 
a gazdasägi fölvirägzäst jelenti, igy 
tehät nem egeszsegtelen j elenseg, 
hiszen a nemet betüöntödek vilägszerte 
elismert fölenyüket eppen ennek a 
szapora gyärtäsnak köszönhetik. Veg- 
eredmenyben megällapithatö tehät, 
hogy a betüfaj täk olyertelmü szabvä- 
nyozäsära, amely szerint csak nehäny 
metszesfajta nyilvämttassek szabväny-

betüfajnak es azokon tül ne gyärtassa- 
nak üjabbak, Amerikäban nem gondol 
senki. Az individualisztikus viläg- 
nezetü Nemetorszägban meg pläne 
eszeägäban sincs senkinek, hogy ilyes- 
mit a fölszinre vessen; itt nemcsak a 
magänsajtö szämtalan intezmenye nem 
järul hozzä, hanem a különbözö rendü 
es rangü kiadök is szembeszällanänak 
ezzel a törekvessel, a könyvnyomtatök- 
röl nem is szölva, mert ezek ugyancsak 
sülyt helyeznek arra, hogy a munkäik- 
nak egyeni jelieget kölcsönözzenek,

A nemetorszägi nyomdai bütorzat- 
es berendezesgyärtök üj abban nagy 
hevvel vetettek rä magukat egy tärgyra, 
amelynek erteket a szakemberek meg 
nem ismertek el ältalänosan. Az ügy- 
nevezett regälis-föltetekröl (Regalauf
satz) van szo, amelyet minden vala- 
mirevalö nyomdai berendezesgyärtö 
ceg gyärtäsi programjäba iktatott be. 
A szüksege ennek ketsegtelenül fönn- 
äll. Kicsi anyagszekreny ez, amely a 
regälisnak pultjära volna erösitendö. 
A kizäräs: kvadrätok, ürpötlök, reglet- 
täk, terzök vagy egyeb anyagnak el- 
helyezesere szolgäl es jöl välik be

amihez termeszetszerüen szüksegük 
van erzesviläguknak es lenyüknek leg- 
jobban megfelelö betüfajokra. Ha tehät 
mostanäban Amerikäban olyan moz
galom volna kialakulöban, amely a 
betüfajok „szabvänyozäsät” celozza, 
akkor csak arröl lehet szo, hogy a meg- 
levö es ezutän gyärtandö betüfajokat a 
valö szükseglethez jobban idomitsäk 
hozzä. Igen erdekes es hasznos lesz a 
mi szämunkra is, ha ennek a mozga- 
lomnak es eredmenyeinek tanulsägait 
figyelemmel kiserjük.

akcidens- es täbläzatosztälyokban. A 
gazdasägi haszna abban van, hogy a 
szedönek minden anyag elerhetö, keze- 
ügyeben van, celszerü beosztässal bir, 
es a sok fölösleges futkärozäst meg- 
takaritja. Ezeknek a regälis-fölteteknek 
meg az az elönyük is megvan, hogy az 
anyagnak elhelyezesere olyan lehetöseg 
nyilik, amely nem foglalja el a mäsra 
hasznälhatö dräga teret. Egyik-mäsik 
szakember kifogäsolja azt, hogy a 
regälis ezältal tülmagas lesz, ami a 
szedöterem ättekinthetöseget befolyä- 
solja es hellyel-közzel a vilägossägi 
viszonyok rosszabbodäsät vonja maga

A szedöterem-berendezesröl
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utän. Talän ezek az okok gätoljäk is 
ennek az egyebkent praktikus üjitäs- 
nak terhöditäsät. A  nyomdai beren
dezesek gyärtöi reklämirataikban külö
nösen hangsülyozzäk, Hogy a föltet 
nem olyan tülmagas, hogy a szedö- 
terem ättekinthetöseget veszelyeztetne. 
Idezik a szakemberek velemenyet, 
amely arröl szöl, hogy a szedöterem- 
ben amügy is minden percet elköny- 
velnek es a müvezetö ebböl is läthatja, 
hogy ki dolgozik, ki nem. Ezzel per- 
sze el ismerik, hogy az ättekinthetöseget 
valöban csökkenti az emlitett föltet. 
Eppen akcidensosztälyokban, ahoi a 
müvezetö vagy osztälyvezetö sokszor 
skiccelessel, kalkulälässal es egyebbel 
foglalkozik es huzamosabb ideig helye- 
hez van kötve, nagyon is meggondo- 
landö, mennyiben szolgäl hätrännyal 
az ättekinthetösegnek ez a csökkenese. 
Ezzel szemben felemlitik a racionäli- 
sabb, gyorsabb termeles ältal elöällö 
hasznot, amelyet sok speciälis üzem- 
ben a fölösleges futkosäs mellözese 
reven lehet elerni. Igen szükseges

volna, hogy a szakemberek ezt az üji- 
täst figyelmükre meltassäk. Egy mäsik 
berendezesi tärgy, amelyet több nemet 
gyär ällit elö, a hajökkal ellätott regä- 
lis, ällöszedesek, formäk es klisek el- 
helyezesere. Ezek a termegtakaritö 
regälisok körülbelül negyven szäzalek- 
kal drägäbbak a fadeszkäkkal ellätott 
regälisoknäl, de ugyanakkor a fölvevö- 
kepesseg mellett a ternek csak feiet 
foglaljäk el. A hajök azonkivül biz- 
tosan tartösabbak a fadeszkäknäl. Hät- 
ränya azonban abban rejlik, hogy a 
formäkat nem lehet rendesen kilöni, 
minthogy a hosszü es keskeny hajök 
ezt nem engedik meg. A hajök cink- 
alapjänak a fareszekkel valö összeköt- 
tetese a nehäny evvel ezelött fölmerült 
elsö ilynemü gyärtmänyoknäl nem volt 
mindig kielegitö. A fa kezdett vete- 
medni, a cinkalapok pedig hulläm- 
szerüen fölpuposodtak. Manapsäg van 
mär egy egesz csomö jö gyärtmäny, 
amelynel megfelelö konstrukciöval ezt 
a fogyatekossägot mär kiküszöböltek.

A cinkalapok fölpuposodäsänak

ehhez a jelensegehez hasonlö häträny 
a formadeszkäknak kellemetlen repe- 
dese. Egyik-mäsik nyomdai berende- 
zesgyär megkiserelte a kemenyfahom- 
lokleceknek különleges megerösitö 
mödjaival a faanyag nyüläsät es össze- 
hüzödäsät alapul veve, javitani a dol- 
gon es ezzel el is ert bizonyos ered- 
menyeket. A fadeszkäknak az iment 
emlitett fogyatekossägai nemely gyärat 
arra birtäk rä, hogy köszerü masszäk- 
böl gyärtson formadeszkät. Jelentös 
javitäsokat ertek el a berendezesgyärtö 
cegek a szedöszekrenyek konstrukciö- 
jäban. A rekeszek közfalainak meg- 
erösitesere a legnagyobb figyelmet for- 
ditottäk. A szekrenyfogökat is prak- 
tikusabbä tettek. A szedöszekreny tisz- 
togatäsa teren is több ujdonsäg talält 
kedvezö felvetelre. A szedöterem be
rendezesi tärgyainak gyärtöi az utöbbi 
evekben sok ujdonsägot hoztak forga- 
lomba, amelyek közül igen nehez a 
välogatäs. Ältaläban meg lehet ällapi- 
tani, hogy a gyärtö cegek nagyon igye- 
keznek tekintetbe venni a szakemberek

A K OBOLD -AVTOH ATA
teljesen önmüködö 
t6gelysajtö
m ert önm üködöen kikap csolöd ik:

H a szakadt Ivek nem helyesen 
szivatnak fei,
ha egymäshoz tapadö ivek a tapintö- 
kat rezsütosan erintik, 
ha az ivekrosszul raködtak egymäsra 
vagy begyürödtek, 
ügyhogy minden zavar mär az Iv- 
berakäsnäl elhärlthatö
3000 nyom äs öränkent 
5000 kettös b erakäs!

R O C K S T R O H 
W E R K E  A. G. 
H E I D E N A U
K ep viselet:
T A X Z E R  M IK S A  B U D A P E S T
VII, A k ä c fa u . 50. Telefon: J. 406-13
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kivansagait es javaslatait. Amit eddig 
irtunk, azt mind nemet szaklapokböl 
hordtuk össze; nälunk Magyarorszä- 
gon senki sem beszel, mert nem is igen 
beszelhet mindezeknek a praktikus uj- 
donsagoknak beszerzeseröl; minden 
nyomda a regi berendezessel dolgozik 
es ahoi akadna is valamelyes befekte- 
tesre fönmaradö töke, azt fökent a 
betüanyag fölfrissitesere s a nagy üze-

Meghatö, meleg ünneplesben resze- 
sitettek febr. 13-än a kaposväri nyom- 
datulajdonosok Sebök Jenöt, az Üj- 
Somogy nyomda es lapkiadö rt. igaz- 
gatöjät abböl az alkalomböl, hogy 
immär 40 eve müködik ezen a rögös 
pälyän. A kaposväri fönökök spontan 
elhatarozasaböl delben 12 örakor meg- 
jelentek az ünnepelt lakasan, ahoi Sza- 
lai Ferenc, a kartarsak szeniorja kö
szöntötte föl a jubilanst, aki negyven- 
eves nyomdäszpälyäjäböl negyedszaza- 
dot töltött el Kaposvaron. Sebök Jenö 
kollegialis magatartasaval, a nyomda
ipar szinvonalanak emelesevel a nyom- 
dasztarsadalom megbecsüleset vivta ki 
magänak. Steiner Ferenc rövid üdvöz-

mek ezenkivül szedögepek beszerze- 
sere fordftjäk, mert elöbb szükseges a 
kenyer es csak mäsod-, söt harmadsor- 
ban gondolhatnak a ruhära, bütorra, 
vagyis ebben az esetben a szedöterem 
berendezesenek celszerübbe tetelere. 
mindazonältal megis szüksegesnek tar- 
tottuk, hogy erröl a nagyfontossagü 
kerdesröl a Magyar Grajikäban is le
gyen emlites. r. a.

les kisereteben finommüvü ezüst likör- 
keszletet nyujtott at a kaposväri nyom- 
dafönökök neveben. Az ünneplesben 
pärtkülönbseg nelkül az egesz nyom- 
däsztärsadalom resztvett, közte terme
szetesen az Üj-Somogy egesz szemely
zete is, de az ünneples tulajdonkep
peni resze a reszvenytärsasäg erre vo- 
natkozö hatärozata utän hivatalosan is 
le fog folyni. —  A Magyar Grafika, 
amely minden erdemes szakferfiü jubi- 
leumän meglengeti az elismeres zäsz- 
lajät, annäl szivesebben teszi ezt ezüt- 
tal, mert igazän derek nyomdäszrol 
van szo, akit a magunk reszeröl is a 
legmelegebb szeretettel es a legna
gyobb tisztelettel üdvözlünk.

Szerkesztöi üzenetek
Szeged. A beküldött nyom tatvänyok 

ügyes, ötletes m egoldäsü m unkäk. Lätszik 
rajtuk, hogy szorgalm asan tanulmanyozza 
szakfolyöiratunk szedespeldäit es iränyi- 
täst, eszm ependitöt taläl bennük. Ami la
punk erdekeben kifejtett tevekenyseget il
leti, csak elismeressel adözhatunk erte.

Cs. 1. Ön van tevedesben. A vitäban 
valö ellenfelenek van igaza, aki azt ällitja, 
hogy az egyszerü f-s helyesirässal keil frni 
azokat a magyar helysegneveket is, ame- 
lyekben ez a c betü e löfordul: T ehät M is
kolc, Debrecen, Vanyarc, Väc stb. Ezt kü- 
lönben a m är evtizedek öta ervenyben levö 
hivatalos helysegnevtär is igy irja  elö. £p- 
ügy helytelen a megyeket is egy szöba 
szedni a nevükkel. Peldäul nem helyes: 
Vasmegye, Pestmegye, Somogyvärmegye, 
hanem helyes igy: Vas megye, Pest m egye, 
Somogy värmegye. Teves az a magyaräzat, 
hogy a megye szöt egybe keil szedni, ellen- 
ben a värmegye szöt nem a megye nevevel. 
A megye epügy külön szedendö a nevetöl, 
m int a värmegye. (L. akademiai es Ba- 
lassa-fele helyesiräst.)

F. R. A Magyar Grafika azzal a teny- 
nyel, hogy im m är tizedik evfolyamäba le- 
pett, m egpedig a häborü utäni idök sü
lyos gazdasägi viszonyai közepette, iga- 
zolja eletrevalösägät es biztositja jövendö- 
jet. Ezutän is rä akarunk szolgälni olva
söink megelegedesere es remeljük, hogy ez 
nekünk sikerülni is fog. M indenesetre jöl 
estek baräti, meleg sorai, amelyeket ha
sonlö melegseggel köszönünk meg.

F. 1. Kär, hogy beküldött nyomtatvä- 
nyän az Argentina hibäsan „Argentiniarr 
szönak van szedve. N em etül Argentinien, 
de m agyarul: Argentina, argentinai büza, 
stb. A többi hiba, m int „ujonan" ujonnan 
helyett m är nem olyan szembetünö.

L. K. Buzditö sorait szivesen vettük, 
bär mi anelkül is igyekszünk a magyar 
szakirodalom ban leginkäbb elhanyagolt 
kerdeseket itt-ott napirendre tüzni. Hisz 
eppen ez a sokoldalüsägunk eredmenyezi 
azt, hogy olvasöink a sokszorosftöipar es 
a grafikai müveszetek m inden ägazatäböl 
rekrutälödnak.

Felel6s szerkesztö es kiadö:

Birö Miklos

Fömunkatärsak:

Herzog Salamon, Kner Albert, Löwy Läszlö 

es Rosner Käroly

A szövegresz Intertype „ C “ modelü szedog^peken szedve 
(Kepviseli „Grafika“  Gepkereskedelmi Rt. 

Budapest V , Csäky u. 49)

A kliseket a König es Bayer klisegyär, Budapest 
VII, Wessel&iyi u. 50. szällitotta 

A Leykam-Josefsthal AG. gratweini gyäraban keszült 
különleges famentes offsetnyom6ra 

nyomatott:

Birö Miklos nyomdai müintezeteben 

Budapest VII, Rozsa u. 25

Fedölapunk es
Lapunk jelen szämänak jöhatäsü 

fedö-lapjät (Bortnyik Sändor, \  hires 
festö- es reklämmüvesz tervezte, aki- 
nek ertekes müködeset mär nem egy
szer meltattuk lapunkban. Ügy ez, 
mint a mellekleteinket tevö plakät, 
egy prospektus boriteklapja, ket ceg- 
jegy es egy mozirekläm, jöl sikerült 
illuszträciöi a müvesz cikkenek, ame
lyet e szämunkban közlünk es amelyet 
különös figyelmebe ajänlunk olva- 
söinknak.

Mellekleteink soräban taläljäk olva- 
\ söink K. Lukats Katönak, a jonevü 

müvesznönek szimbolikus rajzät is.
A nyomdaipar ärrontöit figuräzza ki 
müveszi lendülettel. Sajnos, a szimbo- 
lum megelevenedik es lätjuk, hogy az 
äron alul kalkulälö nyomdatuiajdono- 
sok valöban sajät presükbe kerülnek 
es äldozataivä välnak annak, hogy

mellekleteink
felületesen es könnyelmüen szämolnak. 
Nagyszerü propagandisztikus rajz ez, 
amely szuggesztiv erövel vetiti a szem
lelö eie, hogy vegül is milyen sors vär 
az olyan nyomdafönökre, aki sajät 
vagyonät, veret, veriteket adja oda a 
megrendelönek, hogy csak kapjon 
valamilyen munkät. Erdemes lenne ezt 
a minden szionäl szebben beszelö kepet 
minden nyomdairodäban kifüggesz- 
tem.
( Mellekleteink sorozatät az Albus- 

palyäzaton resztvett plakätok egeszitik 
ki, amelyeknek meltatäsät ugyancsak 
lapunk e szämäban külön cikkben 
talälhatjäk olvasöink.

Lapunkat teljes terjedelmeben: szö- 
vegreszt, fedölapot es mellekleteket 
Laib Kdroly, a Birö-nyomda fögep- 
mestere nyomtatta a megszokott tiszta- 
säggal es pontossäggal.

Nyomdaszjubileum Kaposvaron
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REFRODUKALOKESZULEK
Z  a haladö üzem szam ära!

A legered m en yesebb , üttörö v ivm än y! 
L enyeges feljesiftm enyem elkedest er el:
ättekinthetö összkonstrukciöja, központi ke- 
zelese,föltetlen pontossäga,racionäliskihasz- 
näläsi lehetösege, za vartalanüzemmödja ältal

HOH & HOHNE, LEIPZIG C 1
FOTOGRAFIN REPRODÜKÄLÖKESZÜIEKEK SPECIALIS GYARA

4755
KRAUSE GYORSVÄGÖGEP
müködik eddig a papirosfeldolgozo üzemekben az egesz vilägon. 
1924 ota  egyedül ebböl 2602 gepet szällitottak , ami a lig  öt ev alatt 
54.7% -nak felel m eg. Ez bizony lt ja a K R A U SE gyorsvägögep viläg- 
hiret es m ai gyors m unka m ödszereihez valö ugrässzerü alkal- 
m azkodäst. A KRAUSE gyärnak m anapsäg nagy konjunktüräja van 
a gyorsvägögepekben, am elyeknek gyärtäsa  m ühelyeinek teljesitö- 
kepesseget a legm agasabb fok ig  igenybeveszi.
Ez is  jele e form äs es tökeletes gepek közkedveltsegenek, amelyek
nek jöh iret az ällandöan pontos vägäs, az ältalanos hasznälhatösäg, 
a csekely hely- es hajtöeröszükseglet indokolja es terjeszti.
A K R A U SE gyorsvägögep az Ön üzemi berendezesenek m egfelelö  
m indenfeie kivitelben es nagysägban kaphatö. Ezeknek az ertekes 
gepeknqk az ära az elgondolhatö legalacsonyabb. Elism erö levelek 
lelkes szavakkal bizonyltjäk e gepek tökeletes vägäsät.
Kerjen M. G. 144. prospektust!

A müveszi es ok- 
szerü reklämozäs 
gyakorlati mödsze- 
reit ismertetö, dü- 
san illusztrält es 
kitünö nyomtatäs- 
technikäval elöäl- 
lltott müveszi havi 
folyöirat, amelyet 
nem nelkülözhet al 
nyomdäsz, keres-\ 
kedö, iparmüvesz

KUNST
Egyes szäm ära -.75  dol- 
lär, feleves elöfizetes 
4.50 dollär. 
Kiadö: 
Offset- Verlag G. m . b. H. 
Leipzig, Seeburgstr. 57
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Druckfarben in höchster Vollendung
für alle Drucktechniken umfaßt unsere Fabrikation:

B u c h d r u c k fa r b e n , S t e in d r u c k fa r b e n ,  O f f s e t f a r b e n ,  T ie fd r u c k fa r b e n ,  
Stahlstempelfarben, Buchbinderfarben, Blechdruckfarben, Lichtdruckfarben, Normalfarben für 
Drei- und Vierfarbendruck, Doppeltonfarben, Glanzfarben, Plakatfarben, Deckfarben „E ndlich .”

Unsere Spezialitäten sind: „C oncentrafarben” für O ffset-, Buch- und Steindruck , 
„B alhychrom ”-T iefdruckfarben  für R ollen- und B ogenm asch inen .

Tintas para Artes Gräficas de perfecciön mäxima
T in t a s  t ip o g r ä f i c a s ,  T in t a s  l i t o g r d f ic a s ,  T in t a s  O f f s e t ,  T in t a s  H u e c o g r a b a d o ,  
Tintas para Monogramas, Tintas para Encuadernaciön, Tintas para Hojadelata, Tintas fototfpicas, 
Tintas primarias para tri-cuatricromia, Tintas doble tono, Tintas brillantes, Tintas para Carteles, 
Tintas opacas , ,E ndlich .“

Nuestras especialidades son: T in tas „C oncentra“ para O ffset, T ip o -y  L itograffa,
T in tas „B athychrom “ para h u ecograb ad o  en ro tativa  o en m aquina de p lie g o s  su eltos.

First dass Printing Inks
L e t t e r p r e s s  In k s , L ith o  In k s , O f f s e t  In k s , I n ta g l io  In k s,
Steel die embossing Inks, Bookbinder Inks, Tin-Plate Inks, Collotype Inks, Normal Inks for 
3 and 4 colour process, Double Tone Inks, Gloss Inks, Poster Inks, Cover Inks „E nd lich .“

Our specialities are: „C oncentra“ Inks for O ffset, L etterpress and Litho,
„B athychrom “ Intaglio  Inks for ro taries and cylinder m achines.

Encres d* Imprimerie de Fabrication superieure
E n c r e s  t y p o g r a p h iq u e s ,  E n c r e s  l i t h o g r a p h iq u e s ,  E n c r e s  p o u r  O f f s e t ,  E n c r e s  
p o u r  im p r e s s io n  en  c r e u x , Couleurs brillantes pour timbrage, Encres pour Relieurs, Couleurs 
pour impression sur metaux, Couleurs pour phototypie, Couleurs Primaires pour les proc£d£s 3 
et 4 couleurs, Encres double-teinte, Couleurs brillantes, Encres pour Affiches, Couleurs pour 
Couvertures „E n d lich .“ ^

Nos specialites sont: E n cres „C oncentra“ pour O ffset, typo et litho,
E n cres H eliogravu res „B athychrom “ pour ro ta tives et m ach ines en blanc.

G e b r . H a r t m a n n , H a lle - A m m e n d o r f
D r u c k f a r b e n f a b r i k

Fernsprecher: Halle, Sammel-Nr. 27151, Ammendorf 54, — Tel.-Adr.: Colores, Hallesaale, A. B. C. Code V.

Representanten und Depots:

Argentinien: Guillermo Fischer, Buenos-Aires 
Casilla de Correo 1497 

Brasilien: F. Brattstroem, Rio de Janeiro 
Caixa Postal 2441 

Brasilien: Carlos J. Gottmann & Cia., Säo Paulo 
Caixa Postal 2576 

Chile: Gmo. Roeschmann, Santiago de Chile 
Casilla 4051 

Dänemark: A/S F. L. Bie, Kopenhavn K.
Gothersgade 28 

Egypten: Joseph E. Levy, Alexandrie 
Boite Postale 1780 

Finnland: O/Y Stenberg, Martin & Co., A/B 
Helsingfors, Esplanade 51 

Holland: J. Hofmans jr., Amsterdam, Bloemgracht 71 
Italien: Roberto Piola, Milano, Corso Venezia 68 
Japan: K. Kawashima,Osaka, 50Tosabori, 1-Chome

Lettland: Gutenberg, Schriftg., Riga, Marienstr. 10 
Mexiko: Max Schmidtke, Mexiko D. F., Apartado2175 
Niederländisch-lndien: N. V. Trapeha, Amsterdam 

Damrak 45

Sorwegen: Helfred Jansen, Oslo, Pilestraedet 15 
sterreich: Hugo Carmine, Wien VII, Burggasse 90 

Ostindien: Sanyal Banerjee & Co., Ltd., Calcutta 
84, Clive Street 

Peru: H. W. Stock & Cia., Lima, Casilla 2171 
Rumänien und Ungarn: Sigmund Pusztafi 

Budapest V, Tatra ucca 6 
Schweden: Gustaf N. Lundin, Göteborg 

Lilla Bommen 2 
Schweiz: Filialfabrik und Lager Ernst Fllickiger, 

Bern, Erlachstraße 5 
Spanien: Oscar Stein, Madrid, Apartado 12100



A G R A F I K A I  I P A R Ä G A K  F E J L E S Z T f i S E T  S Z O L G Ä L Ö

M A G Y A R  G R A F I K A
K f i T H A V O N K I N T  M E G J E L E N Ö  F O L Y Ö I R A T

U N G A R I S C H E  G R A P H I K
C l M Ü  N f i M E T N Y E L V Ü  M E L L f i K L A P P A L

S Z E R K E S Z T I  E S  K I  A D J A :  B I R Ö  M I K L Ö S

FÖM UN KATÄRSAK :

HERZOG SALAM ON, KNER ALBERT, L Ö W Y  LÄSZLÖ fiS ROSNER KÄ R O L Y

S Z E R K E S Z T Ö S f i G  f i S K I A D Ö H I  V A T  A L

B U D A P E S T  VII, R Ö Z S A  U C C A  25
B I R Ö  M I K L Ö S  N Y O M D A I  M Ü I N T ß Z E T  £ S  K I A  D Ö  V  Ä L L A L A T  R . - T .

A M a g y a r  G r a f i k a  e l o f i z e t e s i  d i j a  M a g y a r o r s z a g o n :
Nyomdatulajdonosoknak, cegeknek £s szakman kivül älloknak egesz evre 30 pengo, fei evre 16 pengo 

Egyes szämok ära nyomdatulajdonosoknak, cegeknek 6s szakmän kivül älloknak 5 pengö

E l ö f i z e t e s i  d i j  k ü l f ö l d i e k  r e s z e r e :
Az europai kontinensen 30 pengö, Angliäba es a tengerenrüli ällamokba 6 dollär

J a h r e s b e z u g s p r e i s e :
Für die europäischen Staaten (mit Ausnahme England) 30 Pengö, für das übrige Ausland 6 Dollar, 

Einzelnbezugspreis: 5 Pengö, resp. 1 Dollar. —  Die Magyar Grafika erscheint zweimonatlich

Modern magyar reklamkulturat!
Az Est-lapok hirdetester- 

vezö osztalya mäjus elsö he- 
teben modern hirdetesmüve- 
szeti kiallitast rendezett az 
Iparmüveszeti Müzeumban. 
Erröl a kiälHtasröl, celjäröl 
es eredmenyeiröl keresünkre 
a következö cikkben szamol 
be a Magyar Grafika olva- 
söinak dr. Mihalyfi Ernö, A z  
Est segedszerkesztöje es a 
hirdetestervezö osztäly" veze- 
töje.

Egy: M ire tarnt Am erika?

Messze kezdem, azzal, amit szinte 
nem is illik mär felemliteni, annyira 
köztudomäsü: Amerika peldäjäval.
Hogy:

Amerikäban ismertek fei leghama- 
räbb azt a tenyt, hogy a modern gaz
dasägi eiet egyik leghatalmasabb te-

nyezöje a rekläm es nagyreszben e fel- 
ismeres nyomän kifejlodött hirdetes- 
kultüra eredmenye Amerika hihetet- 
len tempojü gazdasägi fellendülese.

Az Amerikäban kifej lodött hirdetes- 
kultüra expanziv ereje tülärad a ha- 
tärokon es hat az egesz vilägon. A 
hirdetesnek köszönheti Amerika nagy
reszben, hogy az egesz vilägon divat- 
ban van, a hirdetes ezer eszközevel 
sajät kepere alakitja az egesz vilägot. 
Elöször csak az amerikai püder, mü- 
selyem es autö terjed, azutän az ame
rikai eiet formäi es lassan egesz ele- 
tünk tempöja es tartalma hozzähaso- 
nul az amerikai elethez. Europa es az 
egesz viläg amerikanizälodik az ame
rikai reklämkultura mindern lebirö 
hatalma alatt.

Es ez eilen csak egy eszközzel lehet 
felvenni a harcot, meg keil tanulni,

hirdetni nekünk is. Az amerikai rek
läm monumentälis mereteivel hat elsö 
sorban, Euröpänak raffinältabb es dif- 
ferenciältabb eszközökre van szüksege. 
A reklämkultura hazäja Amerika, de 
az igazi reklämmüveszete Europa. A 
modern müveszeten nevelödött eurö- 
pai szem olyan effektusokat követel, 
amelyek mär felhasznäljäk hatäskeltes 
celjaira az üj müveszet minden ered- 
menyet. Amerikäban egy felnagyitott, 
szep mosolygö nöi fej a legjobb, leg- 
hatäsosabb plakät, Euröpäban stilizält 
formäk dekorativ foltjai es vonalai äl- 
litjäk meg biztosan az emberek szäz- 
ezreit. Tehät meg keil tanulnunk Ame- 
rikätöl hirdetni, de a hidetes üj eszkö- 
zeit magunknak keil megteremtenünk.

K ettö: M ire tarnt a walesi her ceg?

David walesi herceg, az angol biro- 
dalom trönjänak örököse, nehäny het- 
tel ezelött, amikor megnyitotta New- 
Castle-ben a nagy eszakangliai äru- 
mintaväsärt, vilägszerte feltünest keltö 
beszedet mondott —  a hirdetes hatal- 
märöl.

—  Komoly gazdasägi välsägban 
elünk —  mondotta a walesi herceg —  
es ilyenkor, a gazdasägi depresszipk 
idejen, az üzletemberek es vällalkozök 
gyakran megbocsäthatatlanul pesszi- 
mistäkkä välnak. Azt tartjäk, hogy a 
rossz konjunktüräban feleslegesen ki- 
dobott penz az, amit hirdetesre, rek- 
lämra költenek. Holott eppen az a 
logikus, hogy fökeppen sülyos idökben 
keil energikusan es bätran hozzälätni 
a hirdeteshez. Ez a leg\ontosabb esz- 
köze annak, hogy kiläboljunk a ked- 
vezötlen helyzetböl.

Az angol trönörökös beszedenek 
tartalmänäl meg szenzäciösabb az, 
hogy ezt a beszedet —  az angol trön
örökös mondta. A legnagyobb viläg- 
birodalom trönjänak örököse.

Szinte vilägtörtenelmi esemeny. 
Aminthogy a rekläm —  vilägtörte
nelmi tenyezö ma mär, orszägokat te- 
remthet es orszägokat ltelhet el, ha 
rossz. Nem nehez erre peldäkat ta- 
lälni.

Härom: M ire tarnt A z  Est?

A magyar gazdasägi eletnek, a ma
gyar kereskedelemnek is egyik legfon-
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Tabor Jänos plakätterve

tosabb eletfeltetele a modern magyar 
reklämmüveszet megszületese. A ma
gyar hirdetesügy gyermekkorat eli, a 
magyar ujsaghirdetes elevensege mesz- 
sze marad a nyugateuröpai ujsagok 
hirdetesei mögött, müveszi nivöjuk 
gyengebb, pedig a magyar sajtö egyike 
a legfejlettebbeknek Euröpäban es a 
magyar müveszek alljak a versenyt 
bärmely nemzet müveszeivel.

Fejleszteni keil a magyar ujsaghir
detes nivöjat, mert az elsörendü gazda- 
sagi erdek: ez az elgondolas vezette 
Az Est-lapokat, amikor üttörö mun- 
kara hataroztäk el magukat.

Hirdetesi versenyekkel kezdtünk a 
munkahoz. Elsö celunk az volt, hogy 
a nagyközönseg szeles retegeinek er- 
deklödeset felkeltsük a hirdetesügy 
irant, es neveljük egyreszt a hirdetö- 
ket, masreszt a közönseget, amelynek 
a hirdetes szöl.

1926 öszen rendeztük elsö hirdetes- 
versenyünket. 1927 öszen kezdtük a

masodikat, amely meg jobban meg- 
mozgatta a közönseg es hirdetök min
den reteget. Ezt a versenyt hirdetes- 
kiallitassal fejeztük be, amelyen —  
eppen azert, hogy a nagyközönseg er- 
delcTodeset ebren tartsuk —  kiallitot- 
tuk a közönseg altal tervezett hirdete
seket is, amelyeket a versenyre beküld- 
tek. Ezek nagyreszt termeszetesen di- 
lettans munkak voltak, de azert volt 
köztük sok eredeti, friss ötlet es mel- 
lettük termeszetesen ott voltak legki- 
tünöbb festö- es iparmüveszeink uj
saghirdetes- es plakättervei is, amelye
ket örömmel könyvelhettünk el ak- 
ciönk elsö pozitiv eredmenyenek. 
Olyan müveszek kezdtek hozza nagy 
sikerrel a hirdetesrajzolashoz, akik ver- 
senyünk nelkül soha nem is gondol- 
tak volna erre.

A kiallftas irant minden varakozast 
felülmülö öriasi erdeklödes nyilvanult 
meg. Egy hetig volt nyitva es dzezer- 
nel többen neztek meg, allandöan zsü-
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Täbor Jänos plakätterve

folva voltak szerkesztösegünknek azon 
helyisegei, ahoi a több szaz rajzböl 
allö anyagot elrendeztük. A kiallitäs 
utan, latva, hogy a kellö erdeklödes 
mar megvan, hirdetestervezö osztalyt 
szerveztünk, amelynek allandö müveszi 
munkatarsa lett Byssz Robert es Täbor 
Janos.

Nehez üttörö munkaba fogtunk, 
olyanba, amelyet a Magyar Grafika hi- 
vei, a modern magyar nyomdaszmüve- 
szet frontharcosai nagyon jöl ismernek. 
Nevelni a rendelöt, fejleszteni izleset, 
elfogadtatni vele a jöt sajat erdeke- 
ben, amikor ö, erdekei eilen, rossz 
hirdetest akar közöltetni. Ez volt a 
feladatunk.

Köteteket lehetne l'rni a modern 
magyar hirdetesmüveszet születesenek 
erröl a romantikus korszakaröl. Köte
teket lehetne irni arriöl a több ezer 
hirdetestervröl, amely soha nem je
lent meg, mert üjszerü volt, szokat- 
lan volt, a sablöntöl elterö volt es



Tabor Jänos plakätterve

Ebböl is, mint az elöbbi härom szemelvenyböl, 
eröteljesen tör elö a kivälö müvesz ötletekben 
kijogyhatatlan alkotökepessege. De a kiällitäson 
bemutatott összes többi terve is följigyelesre 
kesztettek a szemlelöt.

Täbor Jänos plakätterve

ezert a hirdetök idegenkedtek tölük, 
pedig hatäsuk sokszorosa lett volna 
annak, ami helyettük megjelent.

Kitünö, intelligens, ügyes a magyar 
kereskedö. Nemes tradiciöi vannak, 
kultüraja van, tehetsege van —  iga
zän nem ö tehet röla, ha a rekläm- 
müveszet teren meg teljesen täjeko- 
zatlan. Nem is lehet szakertö ezen a 
teren, hiszen a reklammüveszet ertöje- 
nek lenni: az egesz eiet munkajänak, 
tanulmänyainak, gyakorlatanak lehet 
csak az eredmenye. A hirdetes mü
veszi es lelektani hatasanak törvenyeit 
kiismerni külön tudomany, amit elsa- 
jätltani ideje sincs a kereskedönek. 
Nem is az a kötelessege. Csak azt keil 
belätnia, hogy nyugodtan räbizhatja 
magat a szakertö müveszekre.

Csak azt nem szabad hinnie a keres
kedönek, hogy jobban tud rajzolni,

mint a müvesz, vagy jobban tud stili- 
zalni, mint az a hirdetesi szakember, 
akinek ez a hivatasa.

De a munka elsö nehezsegeivel szä- 
moltunk es ma mar nevelö hatasanak 
ketsegtelen jeleit tapasztalhatjuk min
denütt. Ma mar bizalommal fordul- 
nak hozzänk a hirdetök rajzokert, ter- 
vekert, tanacsokert.

Ezt mutatta harmadik hirdetesver- 
senyünk is, amelyet a mult ev öszen 
kezdtünk s amelyet szinten hirdetes- 
kialütassal fejeztünk be. De itt mar 
toväbb mentünk egy lepessel es az 
Iparmüveszeti Müzeumban mäjus elsö 
heteben, a Nemzetközi Väsarral egy- 
idöben rendezett hirdeteskiallitasun- 
kon szigorüan zsüriztük az anyagot es 
csak komoly müveszi törekveseket re- 
prezentalö anyagot ällitottunk ki.

Ezen a hirdeteskiallitason szamol-

tunk be üj eredmenyeinkröl. Legelsö 
es legnagyobb ezek között, hogy ha- 
talmas garda csatlakozott munkank- 
hoz, közte a modern magyar müveszet 
minden kivälösaga, aki reklamterve- 
zessel foglalkozik. Tabor Janos es 
Byssz Robert sok szaz hirdetesterven 
kivül ott szerepelt ezen a kiällitäson a 
modern reklammüveszetnek valameny- 
nyi müvelöje es ott volt a fiatalok te- 
hetseges, impozans gardaja is. Plakä- 
tokkal es hirdetestervekkel szerepel 
Bereny Robert, Cselenyi Walleshausen 
Zsigmond, Kner Albert, Schubert 
Ernö, Röna Emmi, Irsay Istvan, tipo
gräfiai tervekkel a nyomdäszok: Ket- 
tinger Antal, Kondor Ärpäd, Men- 
czer Aladär, Mayer Jözsef.

Külön esemenye volt a kiällitäsnak 
a Bortnyik-iskola felvonuläsa. Bereny 
Röberttel es Täbor Jänossal együtt
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Bortnyik Sändor munkässäga a leg- 
döntöbb a modern magyar hirdetes- 
stüus megszületesenel. Fegyelmezetten 
egyszerü eszközökkel kesziti plakätjait 
Bortnyik Sändor, aki a legmodernebb 
kepzömüveszeti törekveseknek is üt
törö je Magyarorszägon, de akinek mü
veszi meggyözödese itt ervenyesülhet 
igazän. Kitünö müvesz es kitünö pe- 
dagögus is, ezt bizonyitjäk tanitvä- 
nyainak nagyszerü eredmenyei. Egy- 
mäs mellett sorakoztak a kiällitäson a 
Bortnyik-tamtvänyok frappäns, bravu
rös plakätjai. Ezeknek a fiatal müve- 
szeknek nevet rövidesen meg fogja ta- 
nulni a magyar közönseg: Kälmän 
Klära, B. Zoltän Klära, Nemes 
György, Radö, Wertheimer, Revesz, 
Prüner.

Biztatö jelenseg az is, hogy az Ipar
müveszeti Föiskola növendekei is er- 
deklödtek a praktikus feladatok meg
oldäsa iränt es nehäny nagyon szep 
tervvel szerepeltek ök is a kiällitäson.

A lapunk mäs helyen bemutatott 
soväny es köver Metropolis W. 
Schwerdtner tervei utän keszült. A 
tehetseges betümüvesz e finom betüi- 
vel is igazolja, hogy kifinomult forma- 
erzekkel bir es egyben a rekläm szük- 
segleteivel is szämolni tud. A D. Stem
pel betüöntöde rt. Frankfurt a. M. jöl 
tette, hogy ezt a tipust piacra hozta. 
A betü modern vonalai es szepsegei 
kellemes benyomäst gyakorolnak a 
szemlelöre, ami nem teveszti el hatä- 
sät az ezzel a betüfaj jal szedett rek
läm nyomtatvänyok olvasöira sem. A 
soväny Metropolis 6 ponttöl 48 pont- 
nyi nagysägig, a köver 8-töl 96 pontig 
keszül.

A ceg mindket Metropolis-it ka
räcsonyi szämunkban mär bemutat- 
tuk külön melleklet alakjäban. Ugyan- 
akkor meltattuk röviden ezt a szep- 
metszesü betüt. Most egy nagyszerü 
szakfolyöiratnak is beillö betüminta
könyvet kaptunk, amely telve van a 
Metropolis különfele alkalmazäsi lehe- 
töseget bizonyitö jobbnäl-jobb szedes- 
peldäkkal. A sovany Metropolis a leg-

Talän innen kiindulva üj szellem köl- 
tözik ebbe az iskoläba, ahoi —  talän 
a grafikai osztäly kivetelevel —  tel
jesen elszakadtak mär az eiet üj kö- 
vetelmenyeitöl.

A  reklämmüveszet egyik nälunk 
meg majdnem teljesen ismeretlen ägät 
is bemutattuk: a fotöreklämokat es 
fotöplakätokat. Balogh Rudolf, Pecsi 
Jözsef, Rönai Denes mutattäk meg en
nek az üj reklämeszköznek nagyszerü 
lehetöseget.

öröm volt lätni a közönseget, ke- 
reskedöket, üzletembereket, amint fel- 
napokon ät tanulmänyoztäk a kiälli- 
tott anyagot, jegyzeteket keszitettek 
es a modern reklämmüveszet hiveikent 
tävoztak a kiällitäsröl.

Azokat, akik nem lättäk a kiälli- 
täst es akik nem biznak a modern 
rekläm erejeben, arra kerjük, hogyha 
nekünk ma meg talän nem is hisznek, 
higyjenek —  a walesi hercegnek es 
Amerikänak.

finomabb bibliofilmunkäktöl kezdve 
cirkulärison ät az elökelö meghivökig 
minden nyomtatvänyhoz alkalmas. A 
köver Metropolis eröteljes, tetszetös 
ripusai hatäsossä, csinossä teszik a ceg- 
jegyet, hirdetest es egyeb rekläm- 
nyomtatvänyokat. A vilagos Metropo
lis dekorativ rajzü betüi rendkivül di- 
szitik a nyomtatvänyt, ha cimsorait 
ebböl szedik es ältaläban megfelelöen 
alkalmazzäk. —  A mintafüzet W. 
Schwerdtner müveszi iränyitäsäval ke
szült es a D. Stempel-ceg häzinyom- 
däjäban nyomtäk. —  A ceg egy mä
sik füzeteben modern diszeit es kere- 
teit mutatja be. Rezleniäi es rezlenia- 
keretei izlesesek es artisztikusak. Eb
ben a füzetben szedesmintäk is van
nak a felköver Elegant-groteszk, 
Ratio-Latein es Kleukens-Scriptura 
betüböl. Szep nyomdai kivitelü ez a 
füzet is. —  Köztudomäsü, hogy a 
D. Stempel öntöde budapesti kepvise- 
lete az Elsö Magyar Betüöntöde Rt.

A Schriftguss A. G. azelött 1Brüder 
Butter Dresden-N 6 . betüöntöde es 
rezleniagyär egyszerre het betüminta-
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füzetet küldött be, amelyek mindegyike 
egy-egy üjabb betütermek megismer- 
tetesenek van szentelve. A mintafüze- 
tek maguk a tipogräfiai kivitel leg
szebb peldäi es meltän szolgälhatnak 
gyakorlati ütmutatäsul is a minden- 
napi eletben a merkantilis es akcidens- 
szedönek. A füzeteket mind a ceg häzi- 
nyomdäjäban nyomtattäk.

A köver Copra-kurziv eröteljes hir- 
detesbetü, de nagyon jö hatäsü az üz
leti nyomtatvänyok, cirkulärisok „slä- 
gerei"-nek szedesehez is, amint azt az 
59. szämü mintafüzetben nagyon ta- 
nulsägosan szemleltetik. Öntik 6 pont
töl 96-ig es ennel nagyobb betüket 
fäböl keszitik. Kalanderällö, vagyis a 
betük vonala nem nyülik ät a betü- 
testen.

A ceg Arpke-antikvdjäröl mär karä
csonyi szämunkban is megemlekeztünk. 
Nonparelltöl 6 V2 cicerö nagysägig ön
tik. A figyelmet különösen vonalainak 
szokatlansägäval iränyitja magära. 
Ugyanis függöleges vonalai fent sze- 
lesebbek es lefele keskenyednek. Mint- 
hogy kövermetszesü betü, kivälöan 
alkalmas különfele reklämnyomtatvä- 
nyokhoz. Az 58. szämü mintafüzet 
erre nezve sok jö peldät hoz.

Minist er-antikva, Minist er-kurziv.
Tetszetös mediavelmetszesü betü, 
amelynek kurzivja abszolüt kalander
ällö. Fökent a kurzivbetüje tetszik ne
künk, folyöszövegbe szedve. A leg- 
különfelebb munkäknäl kivälöan erve
nyesül az antikväja is. A Minister- 
iniciälek feltünestkeltök. Kiugro szä- 
raikhoz a megfelelö tämasztekot szäl- 
litja az öntöde.

Vilagos Cooper-kurziv betüje a 
Schriftgussnak a szö legteljesebb ertel- 
meben betümüveszet. Ugyancsak ka
landerällö. Ez szinte egyenesen ällö 
kurziv, amelynek vastagabb vonalai 
balfelöl vannak vekonyabbakkal ärnye- 
kolva. Egytöl hat ciceröig öntik. Fino
mabb munkäkra alkalmas, akärcsak a

Zarte (gyönged) Marggraff-kurziv. 
Termeszetes, hogy ez is äll ja a kalan- 
der nyomäsät. Az utöbb piacra került 
betük közül szemre is a legszebbek 
köze tartozik. Elökelö, elegäns es 
eszerint ilyen munkäkhoz kivälöan 
alkalmas. A köver Marggraffröl mär 
ismetelten irtunk lapunkban.

Üj betük es diszek
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A Butterfly nagyon finom cirkulä- 
risbetü. Ebböl is van vekonyabb es van 
erösebb metszesü betü. Mind a kettö 
gyönyörü. Az elöttünk fekvö füzet tele 
van a legszolidabb nyomtatvänyokkal, 
amelyek azt mutatjäk, hogy cirkuläri- 
sok, cegjegyek, szämläk stb. reszere 
egyaränt kivälö. —  A Butterfly-iniciä- 
lek dekorativ kepükkel kellemesen hat- 
nak.

Kress-verzdlisok. Ezt a betüt Kress 
Oszkär müncheni professzor rajza utän 
metszette es öntötte a jönevü Schrift
guss A.-G. drezdai betüöntödei ceg.

Termeszetenel fogva ez a müveszi 
tipus csak cimbetünek hasznälhatö, de 
itt aztän, ha stilusosan alkalmazzäk 
groteszk szövegbetühöz, harmonikus 
hatäsü.

Megemlitesre erdemes, hogy mind 
a ket füzet olyan nyomdai kivitelben 
keszült, hogy bätran sorozhatök bibli- 
ofil nyomtatvänyok köze.

A \Bauersche Giesserei Frankfurt a. 
M. legüjabb mintafüzetet Bernhardt 
Schönschrift (szepiräs) betüje ismer- 
tetesenek szentelte. A betü rajza valö
ban megerdemli elnevezeset. Mesteri

munka. A legfinomabb munkäkhoz 
ennel szebbet nem kivänhat a könyv
nyomtato magänak. Bali meghivök, 
borlapok, menükärtyäk stb. szedesehez 
kivälöan alkalmas es müveszi erteket 
kölcsönöz a nyomtatvänynak. Iniciäleit 
Maria Balle leveldiszesen rajzolta es 
az öntöde galvanizälva adja ki azokat. 
Tiz ponttöl 48 pontig öntik a rendes 
Schönschriftet, 12— 60-ig a felköver 
Schönschriftet, mig iniciälei 4 cicerö- 
töl 6 ciceröig kerülnek piacra.

Mindebböl megällapithatjuk, hogy 
a betütermeles nivöja emelkedik. h.

A tavaszi vdsdr lefolydsa Karl Krausenei
A Karl Krause ceg teljesen meg van elegedve a lipcsei 

Buchgewerbehausban lefolyt kiällitäsänak eredmenyevel. 
Sok megrendelest kapott a gyär, ügyhogy 1929 eie ki- 
elegitö megbizäsokkal nezhet.

Különös erdeklödest az elsöizben bemutatott ,,Krause" 
ismetlö-mäsolögep (Repetier-Kopier-Maschine) keltett, 
amelynek technikai kivitele nyomban magära vonta a läto- 
gatö figyelmet. Az a lätszat, hogy az ätnyomäsi eljäräst 
bizonyos mertekben a gyorsabb mäsoläsi eljäräs kiszontja. 
A nemet gep beszerzesi ära lenyegesen alacsonyabb egyeb 
külföldi gepnel. Ez olcsöbbä teszi az elöällitäs procesz- 
szusät bärmilyen nyomtatvänynak, ami különösen szines 
müveknel lep elöterbe, mert ezzel a geppel pontos regisz- 
ter erhetö el. Ezenkivül a mäsoläs nem hagy ki egyes 
reszeket, ami az ätnyomäsnäl nem egyszer törtenik meg.

itt teljesen ki van kapcsolva es igy kevesebb gyakorlattal 
rendelkezö egyen is abszolüt sikerrel eri el a kontakt- 
kepzest. Amint ertesültünk, ezt a gepet többszörösen 
rendeltek meg, mig a cegek nagyobb resze szükseg ese
ten fog gondoskodni beszerzeseröl.

A kiällitäsi terembe valö belepeskor meg meglepett a 
hosszü sorban egymäs mögött, nagysäg szerint kiällitott 
vägögepek sokasäga. Ez megmutatta, hogy a gyär häny- 
fele kivitelben gyärt ja ezt a gepet, csakhogy megrendelöit 
kielegithesse. Egyszerü, de mindamellett pontosan dol- 
gozö gepek ezek es ezert olcsöbban is ärusithatök.

Minden üzemtulajdonosnak manapsäg arra keil töre- 
kednie, hogy olyan gepeket väsäroljon, amelyeket az elö
fordulö munkäkkal teljesen kihasznälhat. Hiba volna 
olyan gepeket rendelni, amelyek az evek folyamän csak 
ritkän hasznälhatök, elavulnak, mert hiszen a gepiparnak 
ällandöan keil javitani a gepeket a gyakorlat követelme- 
nyeinek megfelelöen. Gepväsärläsnäl elsösorban az üzem
ben leggyakrabban elöfordulö munkäkat keil tekintetbe 
venni.

A lätogatö szeme azutän olyan gepen akadt meg, 
amelynek teljesitmenye nagyon megnövekedett. Ez az 
ügy nevezett kartonäzs-szabäsi automata. Ez a gep a jol 
bevält rillezö-, riccelö- es hornyolögepek alapeszmejen 
epült föl. Minthogy ezt a gepet többszörösen vettek meg,

A „Krause" kopirozögep a legegyszerübb mödon es a 
legfinomabb reszletekig, minden szämitäs nelkül hozhatö 
a nyomölemezre. A kontaktkepzesre, ami az egyenletes 
kiöpiäk elerese tekinteteben a legsülyosabb problema, külö
nös tekintettel van a gep, ügyhogy a gepkezelö erzeke
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arra lehet következtetni, hogy a hajtogathatö dobozok 
elöällitäsa teren lenyeges atalakulas megy vegbe. Ha a 
cegek eddigi termelesi eszközeik mellett meg ilyen gepet 
is beällitanak, akkor nemcsak meglevö megrendeleseiket 
akarjäk gyorsabban lebonyoh'tani, hanem üzemüket is 
gazdasagosabban tudjäk kihasznälni.

gyär sorozatos gyartassal olyan keszülekeket hoz a piacra, 
amelyekkel a legjobb es legfinomabb minösegü gepek 
a lehetö legolcsöbb äron jutnak az üzemek birtokäba.

A kartonazsgyartasnal a jövo szüksegletekre is be keil 
rendezkedni. A szabasautomata hatalmas teljesitmenye 
mellett termeszetesen olyan gepre is szükseg van, amely 
a kiszabott anyagot elzarö-kivägassal lat ja el. Tehät a 
szabäsautomatäval egyidejüen külön stancolö-automatät 
is kellett konstruälni, amely a most lefolyt väsäron a 
kiszabögep mellett volt felälütva, hogy a szabäsokat min- 
gyärt ki is stancolja. Ennek a gepnek csaknem zajtalan 
järäsa mindenkinek feltünt.

Az anyag bevezetese, a stancoläs es a szabäs kirakäsa 
szällitöszalag segitsegevel automatikusan törtenik. Az 
anyag vastagsägähoz kepest egyidejüen több kiszabäst 
stancol a gep. Megjegyzendö, hogy az utöbb emlitett 
gepek olyan szerszämokkal dolgoznak, amelyek evtizede- 
ken keresztül ez äg üzemeiben jöl bevältak es rostnelküli 
vägäst produkälnak. Itt tehät nem pötszerszämokröl van 
szö, mint pl. stancolötegelyeknel vagy mäs automata- 
rendszereknel.

A toväbbiakban üj lemezollöt mutattak be a lätogatök- 
nak, amelynek különleges kivitele biztositja, hogy a

Egy üj falclenyomopres villanyeröre megmutatja, 
hogyan lehet epoly jöl, mint gyorsan a könyvek falc- 
lenyomäsät elvegezni, hogy azokat nehezseg nelkül lehes- 
sen a könyvfedelekbe beakasztani. Könyvkötödekben 
nagyobb munkäk eseten bevonhatök a különfele füzö- es 
hajtogatögepek is a munka elvegzese celjäböl.

Az üj falcnyomöpres az összes könyveket a kivänt 
egyenletes beällithaco erössegre hozza, meg pedig az 
aränylag erösen es ötletesen hatö nyomässal, a lehetö 
legrövidebb idö alatt. A preseleshez nem keil több idö, 
mint egy lepreselt könyvblok kivevesehez es egy üjabb- 
nak a betevesehez, az automatikusan megnyilö mäsodik 
munkamenet reszere.

Könyvkötödek reszere meg egy erdeklödest keltett ollö 
volt läthatö, a kapitalszalag-ollö, amelynek müködese 
megfelelö volt. A gep fölcsavart, duplaalakü kapitäl- 
szalagröl dolgozik, amelyet kes kettevälaszt es önmükö- 
döen egy elülsö kes visz toväbb, ahoi aztän mind a ket 
darab szetvälik. Az automatikus tolölec beällithatö, ügy
hogy a legkülönbözöbb szelessegek erhetök el. A keszü- 
lek pedällal hozandö müködesbe. Egyetlen perc alatt 
mär nagy tömeg kapitälszalag väghatö.
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Nagy föltünest keltett a söröspohäralatet-stancolö- 
automata is, amely szinten nagyon egyszerü es elmes 
keszülek. Ezen a gepen a különös anyag ivei jöl munkäl- 
hatök meg. Az anyag e stancolöszerszämokkal a legcse- 
kelyebb hulladekig kihasznalhatö. Minthogy minden 
munkamenet teljesen automatikusan megy vegbe es a 
söröspoharalätetek külön gyüjtöszekrenybe esnek, a hul- 
ladek pedig elvezettetik, a gep gyors munkät tesz lehe- 
töve. Az ära a lehetö legolcsöbb.

Ugyanez mondhatö a gyorsfüzö-gepröl is, amely az 
erdeklödöket hosszabb szemlelödesre es tajekozödasra 
kesztette. Ez a gep is nyomban megtalalta baratait, mert 
ennek a gepnek a teljesitmenye az eddigiek n^gyszere- 
sere-ötszörösere fokozödott.

Noha a gyorsvagögepekröl mär e cikk elejen volt szo, 
megis arra kesztet egy ugyancsak kiälHtott különleges 
konstrukeiö, hogy e sorok vegen ismet beszeljünk erröl 
a tärgyröl. Eddig a gyärak a fösülyt arra helyeztek, hogy 
a gyorsvägögepeket a nagyobb üzemek reszere tegyek 
racionälissä. Ezältal termeszetesen a kis- es közepüzemek, 
amelyek az ilyen gepek ärät nem tudtak elöteremteni, 
hätränyos helyzetbe kerültek. Krause most megtalälta a 
mödjät annak, hogy ilyen üzemek reszere is teljesitö- 
kepes vägögepeket teremtsen, amelyek a versenyt a kis- 
es közepüzemek reszere is megkönnyitsek. Hogy ilyen 
modelre mär värtak, mutatjäk a megrendelesek, amelyek 
a kiällitäs elsö napjain beerkeztek. 76 gepet rendeltek 
meg beiöle. Az ära olyan alaesonyra van megszabva, hogy 
a kisüzemek is meg tudjäk rendelni. Elsösorban kis gyors
vägögepeket keresnek teljesen önmüködö preselessel. 
Mint a legnagyobb gepeknel, itt is elesik a kezzel valö 
preseles. Minden mennyiseget automatikusan presel. 
A kisebb gepek asztalberendezessel is szälüthatök, mint 
a nagyok es igy a kisebb papirärugyär kisebb formätumok- 
kal ugyanazt teljesiti, mint nagyobb konkurense.

Ezeket ragadtuk ki a Krause ceg üj gyärtmänyaiböl. 
Termeszetesen mäs gepeket is älütott ki a ceg, amelyeket 
jelenleg gyärt. Mint ertesülünk, a legtöbb tipust a väsär 
ideje alatt meg is rendeltek.

A Buchgewerbehausban levö kiällitäson mindket gyors- 
vägögep föltünt, amelyek —  noha a ceg kiälHtäsa ebben 
az evben meglehetösen jöl volt elrendezve —  a lätogatö- 
kat hosszabb tartozkodäsra invitälta.

Toväbbä bemutatäsra került egy kis kartonollo, amely
nek önpreselese különösen jellegzetes, ügyhogy a felsö 
kest kis darabok vägäsänäl nem keil, mint eddig, egesz 
hosszäban kivenni, hanem csak annyira, hogy a vägandö 
darab a kes alä legyen tolhatö.

A körollöval fölszerelt, mär ismert rillezö-, riccelö- es 
hornyolögepen több üjitäst vegeztek, annak ellenere, 
hogy hosszü idö öta a legjobb teljesitmenyü gepnek 
ismertek. Beraköja olyan precizen van elrendezve, hogy 
gyorssajtö beraköjähoz hasonlöan pontos munkät vegez.

Jagenberg -W erke A. G.
M a s c h i n e n f a b r i k #  D ü s s e l d o r f

Jöminösegü, nagy teljesi'tmenyt
biztosft a Jagenberg-fele szabadalmazott preciziös

fenyezö- es gumizögep
( h e n g e r r e n d s z e r )  szabadalmazott Ivszärltö- 
keszülekkel kombinälva
Munkälhatö szelesseg: 800,1000 es 1250 millimeter 
Maximälis fvnagysäg: 1250X1500 millimeter

Önmüködö leällitökeszülek
a nemetbirodalmi szab. hivatalnäl bejelentve. 
Hibäs ivberakäs eseten s nm lakkot,sem gumitnem 
hord föl. Önmüködö l'vkirakäs. Napi teljesltm6ny 
8000 Ivig. 2szemely kezeli

C . L . M. model 
II. I .  V. modellei
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1929-es
^g l|§P ^v modelü egy- es ^ B lll l^

ketszint, valamint elö- es 
A^§W ' hätnyomästegyszerre vegzö offset

gyorssajtönk öränkint 6Ü00 nyomäs veg- 
zesere alkalmas, pontos regiszter, utölerhetetlen 

minöseg mellett. E jellegzetes tulajdonsägai a gepet 
^  vilägszerte ismertte teszik.

„ O rig in a l M a n n "  o ffse t g y o rs s a jtö k
E gepek alapvetö gepszerkezeti alkotö elemeinek egyedül logikus elrendezese 

kiszolgäläst vegtelenül megkönnyiti. Ha ön sikeresen akar versenyezni, ügy 
w ällltson üzemebe „Original Mann“ offset gepeket. Kerjen meg ma

ajänlatot. Kedvezö feltetelekröl, gyors szällftäsröl biztosi'tjuk. ^  
Magyarorszäg es Romania reszere vezerkepviselet:

König «Janos okl. gepeszmernök 
Budapest IX, Remete ucca 23. sz.

T e l e f ö n s z a m :
J. 453-58

GEORGE Af4/V/V Sc CO LTD.
^  H E N R Y  S T R E E T . G R A Y 3  //V A / R O A  O  ä - o w a o / v  h : c . /




